
draugas
Vaidila Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija
2334 So. Oaldey A»c.. Clilrago S, llllnou 

Tf lepliom. _ V Ilginta 1-UU40-4I

VianlnlClls tautinės Ir tikybinės mlntlvs 
lietuvių dienraštis pasaulyje

No. 22 Kaina 5 centai

Estai febeginę savo vaikus
nuo bolševikų rusifikacijos

Neseniai atbėgęs į V ai; a rus estų jaunuolis papasakojo, kaip 
vyksta pasyvi, reizstencija Estijoje ir kituose Pabaltijo kraštuose. 
Pasyvi rezistencija šiuo metu yra svarbiausias estų ginklas kovoje 
su okupantu.

Nugirstosios per radiją žinios T “ ~~
išskaitoma iš komunistinių “m.‘ yr“ ‘ f* komao-

mol° eill4- Jei 1 kurią grynai estų
ir
laikraščių tarp eilučių tiesa sten 
giamasi paskleisti kiek galint 
plačiau tarp kitų. Atbėgusio pa
reiškimu, estų tautos dvasia nė
ra palūžusi, dar ir dabar daug 
estų atsisako mokytis rusų kal
bos, o tėvai visokiais būdais sau
goja savo vaikus nuo rusų įta
kos. Betgi Estijos sostinės Tali
no jau koks trečdalis gyventojų 
yra rusai. Narva visai surusinta. 
Gyvenimas krašte skurdus, kai
nos augštos, atlyginimai maži.

1955 m. į laisvę pavyko ištrūk 
ti net 6 estams. Viena estų lei
dykla Švedijoje dabar pabėgėli!} 
išgyvenimus nori atspausti at
skiru leidiniu.

Paskiausieji atbėgėliai teigia, 
kad Sovietams, nepaisant milži
niškų deportacijų ir sistemingos 
rusifikacijos, nepavyko palaužti 
estų tautos pasipriešinimo. Dėl 
to pasipriešinimo rusai nenoro
mis kurdinasi Estijoje ir prašosi 
verčiau kitur iškeliami, negu į ją 
pasiunčiami, nors pragyvenimo 
lygmuo Estijoje dar vis tebėra
didesnis, negu siunčiamųjų tėvy- m" va^- »>Aydų gydytojų afe-
nėję.

Visos rusų pastangos estus 
surusinti ir suliedinti su visa „di
džiąja tarybine šeima“ laikomos 
nepasisekusiomis, nors jau pir
mosiose 7-mečių mokyklų klasė
se reikia rusų kalbos mokytis 5 
—6 vai. per savaitę. Tačiau estų 
jaunimas nenori mokytis rusiš
kai ir mokymąsi sabotuoja; taip 
pat estų įmonės ar prekybos įstai 
gos nenori su rusų personalu ar
ba rusais pirkėjais rusiškai šne
kėti. Kadangi nuo penktųjų 
mokslo metų leidžiama mokytis 
svetimos kalbos, tai estai pirmo
je eilėje pasirenka anglų kalbą 
Komunistinės literatūros niekas 
nenori skaityti

Užsieniniai radijo pranešimai 
ypač mielai klausomi. Pirmoj ei
lėj klausosi Amerikos Balso 
transliacijų estiškai, paskum 
anglų kalba perduodamų BBC 
pranešimų iš Londono. Nemaža 
klausytojų klauso taip pat šve
dų ir vokiečių radijų pranešimus, 
kurie paskiau perduodami pati
kimiesiems iš lūpų į lūpas. Be 
abejo, pasitaiko ir visokių gan
dų, kuriais tikima kaip tikrais 
faktais. Pvz. pasakojama, kad 
kartą kažkas nugirdęs iš AB, 
jog reikia viskam pasiruošti ir 
susidėti maisto atsargas bent 10 
dienų. Tada tiesiog prasidėjo 
maisto produktų medžioklė. Pa
našių vilčių susidarė ir prieš pir
mąją Ženevos konferenciją. To 
įkarščio buvę pagauti net ir ru
sai, kurie nenorėjo dirbti prie 
autostrados, einančios į Rygą ir 
Liepoją.

Tačiau kada pirmoji Žcnevo’ 
konferencija pasibaigė Sovietų 
diplomatijos laimėjimu, okupan
tai vėl grįžo į senąjį gyvenimo 
stilių. Tarp estų pasireiškė nu
sivylimas Vakarų bendradarbia
vimu su Sovietais ir Vakarų vals 
tybių moralinės drąsos bei rei
kalingo ryžto stoka. Pabaltijo 
kraštų gyventojai yra įsitikinę, 
kad rusai padarytų reikalingų 
nuolaidų, jei tik Vakarų valsty
bės juos kaip reikiant visu svo
riu ir jėga paspaustų.

Krašte komunistų skaičius ne
paprastai menkas — tesudaro 
vos 4 proc. Nepaisant didelio 
spaudimo, ir jaunimui žymia da
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mėgėjų sporto są jungą įstoja i-u- 
sas, tai iš jos pasitraukia visi 
estai. Mišrių santuokų su rusais 
taip pat labai reta. Estų jauni
mas, nepaisant ligšiolinės sovie
tinės okupacijos, yra palikęs išti
kimas savo senosioms tautinėms 
tradicijoms — ir tai yra dau
giausia estų šeimų nuopelnas.

Todei okupantai į svarbiausias 
vietas stengiasi įkišti Rusijoje 
gimusius arba surusintus estus. 
Atbėgusiųjų pareiškimu, iš tik
rųjų estų taip pat mažiau užver
buojama MVD agentų, negu ki
tose sovietinėse respublikose, ir 
tie patys užverbuotieji ne kartą 
padeda estams ar juos lig laiku 
įspėja, taip stengdamiesi nors to
kiu būdu padėti savo tautie
čiams.

Bolševikus daugiausia pare
mia nebent estų žydai, bet jų ne
kenčia ir patys rusai, nors anti
semitizmas Estijoje nėra įgavęs 
tokių formų, kokias buvo įgavęs 
visoje Sov. Sąjungoje, kur 1953

ros metu“ — visame krašte vy
ko tiesiog žydų pogromai. Ka
dangi tarp MVD pareigūnų yra 
daug žydų, — rašo toliau „Svens 
ka Dagbiadet“, — tai rusų ne
apykanta ir buvo nukreipta ypač 
prieš juos. Pvz. Estijoje „Gloria“ 
restorane vienas rusų jūrinin
kas nušovė estą tik dėl to, kad 
įtarė jį esant žydą. Antisemitiz
mo reiškinių Sov. Sąjungoje esą 
tiek ryškių, jog, pasitaikius pro
gai, galima laukti naujų pogro
mų.

Rusų okupantines įgulas, ku
rioms vadovauja adm. Volkovas, 
tariama Estijoje siekiant 100,- 
000 vyrų. Drauge su MVD dali
niais, pasienio apsauga ir rusų 
agentų sistema tai sudaro stiprią 
pajėgą. Karinės sritys griežtai 
saugojamos nuo civilinių gyven
tojų. Tas pat taikoma ir estų sa
loms, kur palikta gyventi tik ne
didelis civilių skaičius. Tačiau ir 
jų kiekvienas turi turėti specia
lų leidimą, kurie išduodami ne
noromis ir retais atvejais.

Nors ir nesitiki realios pagal
bos iš Vakarų, vis dėlto po Stali
no ir Berijos mirties, kada pla
čiau paaiškėjo Kremliaus vidaus 
sunkumai, bolševikų baimė yra 
sumažėjusi. Nors okupantai ir 
kiek yra pažadėję pakelti gyven
tojų gerovę, tačiau realybėje su 
tos gerovės kėlimu ne taip vyks
ta, kaip sekasi popieriuje skelbti 
visokius tos rūšies bolševikinius 
planus.

Ta pačia proga galima pažy
mėti, kad ir okup. Lietuvoje žy
miai mažiau bijomasi komunis
tinės valdžios nei Rusijoje.

Izraeliui sakyta, kad
dabar ginklų negaus

WASHINGTONAS, saus. 27. 
— Izraelio ambasadorius išėjo iš 
Foster Dulles ofiso vakar labai 
nelaimingas, nes sužinojo, kad 
Izraelis dabar ginklų iš Ameri
kos negaus. Durys visai neuž- 
trenktos, bet reikės ypatingų są
lygų joms atidaryti.

JAV tebėra Izraelio draugas, 
bet jos nori būti ir arabų drau
gas, todėl Izraelio reikalui ban
dys pasitarnauti kitu būdu.

Anglijos karalienė

išvyksta Nigerijon
LONDONAS, saus. 27.—šian

dien Anglijos karalienė vyro ly
dima išvyksta lankyti Nigerijos, 
kuri šiuo metu yra didžiausia 
Anglijos kolonija Afrikoje.

Jei kolonijos gyventojai pano
rės, šiemet galės gauti vidaus sa
vivaldą. Vieni jos nori, kiti ne
nori, didžiausia gi dalis tuo nesi
domi. Vietiniai karaliukai ten te
bėra tikrieji žmonių nuotaikų 
valdytojai. Po jų eina slapti ko
munistų agentai. Karalienės vi
zito metu politine veikla užsiimą 
paskelbė paliaubas.

Bolševikų liudijimo
Amerikai nereikia

MASKVA, saus. 27. — Tūlas 
amerikietis advokatas MacDuf- 
fie slankioja po Maskvą snobiz
mą tenkindamas. Bolševikų va
dai žino, kad tokius verta vai
šinti ir su jais pasikalbėti.

Nebuvo padaryta išimtis ir 
šiam New Yorko „politikui“ — 
Chruščevas jam paskyręs 3 vai. 
ir 10 minučių, kad pasakytų, jog 
bolševikų vadai mano, kad prez. 
Eisenhoweris, premjeras Eden ir 
pasitraukiąs prancūzų premjeras ( 
Faure greičiausiai karo nenorį 
ir kad dar reikią ką nors padary
ti, kad įsitempimas pasaulyje su
mažėtų.

Tokie Maskvos pilgrimai įsi
vaizduoja, kad »vo pasimaty
mais su bolševikų vadais tarnau
ja taikai, tačiau iš tikrųjų yra 
priešingai, nes padeda bolševi
kams slėpti jų tikruosius tikslus. 

Ambasadorė nejieško
viceprezidento vietos

WASHINGTONAS, saus. 27.
------ Clare Boothe Luce, JAV
ambasadorė Italijoje, vakar ka
tegoriškai paneigė du ją liečian
čius gandus, kai išėjo iš ilgo pa
sitarimo su prez. Eisenhoweriu.

Ji užtikrino, kad nejieško pri
tarimo savo kandidatūrai vice
prezidento postui ir, antra, pasi
lieka Romoje tol, kol ten ją lai
kys prezidentas ir valstybės de
partamentas.

Pas prezidentą besilankyda
ma aptarusi Italijos prezidento 
Gronchi kelionę į Washingtoną 
ir kitus JAV — Italijos reikalus.

• V. Vokietijos parlamentas 
paragintas paskubinti priimti 
karinių pajėgų organizavimo įs
tatymus.

Atominis snbmarinu Nsntilns pasiima torpeda# New London, Conn., 
bazėje, pradėdama* antrus tarnybos matus Amerikos laivyne. Tai jam 
skirta gimtadienio dovana. (INS)

Taip atrodo sovietinės Vokietijos pėstininkų, jūrininkų ir lakūnų pa
radinės ir kasdienines uniformos. Jų kirpimas ir spalva primena seną
sias vokiškas uniformas, gi V. Vokietijos karių uniformos panašios 
amerikietiškoms. (INS)

Darbiečiai nori padėti Maskvai 
tapti partneriu Vid. Rytuose

I.ONDONA6, saus. 27. — Kai premjeras su užsienio reikalų 
ministeriu plaukia per Atlantą pas Eisenhowerį, Anglijos darbie
čiai paskelbė savo programą Vidurinių Rytų reikalams tvarkyti.

Teigiama, kad ir Edeno — Ei- 
senhowerio konferencijoje šis 
klausimas užimsiąs centrinę vie
tą.

Kad savo programą įpirštų, 
dartnečiai turėjo pasakyti, kad 
vyriausybės Vid. Rytų politika 
pasižymėjusi silpnumu, neaišku
mu, svyravimu ir drąsos bei ini
ciatyvos stoka.

Darbo partijos centro komite
to pareiškime siūloma:

1. sustiprinti Palestinos pa
liaubas prižiūrinčią Jungt. Tautų 
komisiją ir duoti jai nedidelį 
tarptautinį karinį vienetą gaisri
ninko pareigoms atlikti;

2. remti visą politiką 1950 m. 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos de
klaracija, kuria įsipareigota ga
rantuoti taiką tarp arabų ir Iz
raelio prie dabartinių paliaubų 
sutarties sienų;

3. išlaikyti Izraelio ir arabų 
apsiginklavimo pusiausvyrą;

4. kviesti Sov. Rusiją padėti

išlaikyti taiką ir ginklų pusiau
svyrą tarp arabų ir Izraelio;

5. privesti žydus ir arabus prie 
susitarimo, kuris numatytų sie
nų ištaisymus, Izraelio pripažini
mą iš arabų pusės, Izraelio ūki
nės blokados panaikinimą ir Pa
lestinos arabų pabėgėlių įkurdi
nimą;

6. ūkinę pagalbą Vid. Rytų 
erdvės valstybėms teikti per J. 
Tautas.

Nuo savo vyriausybės ir Wa- 
shingtono programos darbiečių 
programa skiriasi tuo, kad siū
lo šauktis Sov. Rusijos pagalbos 
ir ūkinės pagalbos teikimą pa
vesti Jungt. Tautų kontrolei. Ne
matyti, kuo dar skiriasi darbie
čių pasiūlymai nuo jau žinomų 
Anglijos vyriausybės planų, nes 
darbiečių pareiškime trūksta 
žinių apie tai, kaip jie mano tvar 
kyti, daleiskim, kad ir pabėgėlių 
klausimą.

Kongresui atsiųsta

sveikatos programa
WASHINGTONAS, saus. 27. 

— Prez. Eisenhoweris pasiuntė 
vakar savo pasiūlymus sveika
tos reikalams tvarkyti.

Numatyta duoti daugiau pini
gų vėžio, širdies ir proto ligoms 
tirti, medicinos personalui ruoš
ti, ligoninėms ir medicinos mo
kykloms statyti, nemokamam 
skiepijimui prieš polio ligą tęsti. 
Pakartotas ir pasiūlymas leisti 
primokėti privačioms draudimo 
bendrovėms tais atvejais, kada 
joms neužsimoka drausti kaiku- 
riuos ligos atsitikimus. 

Jugoslavai Maskvoje

derasi dėl kreditų
MASKVA, saus. 27. — Čia at

vyko Jugoslavijos delegacija de
rybų dėl paskolų ir komercinių 
kreditų vesti. Delegacijai vado
vauja Jugoslavijos valstybinio 
banko valdytojas Gūžina.

• Tarp sovietinio Berlyno ir 
Varšuvos pradedamas reguliarus 
susisiekimas lėktuvais.

Diplomatai tvirtina, kad tai
esanti tuščia propaganda

WASHINGTONAS, saus. 27. — Ką atnešė Zarubinas prez. Ei- 
senhotveriui prieš JAV — Anglijos konferenciją? Sutarta Bulga
nino rašto turinio dabar neskelbti, bet jau yra reikšmingų užuo
minų.

Maskvoje buvo pasakyta, kad 
rašte pareikšta nauja sovietų ini
ciatyva pagerinti Sov. Rusijos — 
Amerikos santykius.

Zarubinui išėjus prez. Eisen- 
howerio spaudos sekretorius 
spaudai pranešė, kad Bulganino 
draugiškame rašte yra kaikurių 
idėjų, siekiančių stiprinti pasau- 
Zio taiką.

Rinitas amerikietiškas neskel
biamas šaltinis pavadinęs Bulga
nino laišką tikrai nauja sovietų 
iniciatyva sovietų — amerikie
čių santykiuose, bet toji inicia
tyva yra tikrai surišta su JAV 
— Anglijos konferencija, sie
kiant sudaryti įspūdį, kad tai
kos propagavimo iniciatyva te
bėra Sov. Rusijos rankose.

Tas pats privatus šaltinis ma
nąs, kad Bulganinas pasiūlė su
daryti JAV — Sovietų nepuoli
mo paktą ar padaryti nepuolimo 
pažadą deklaracijos formoje. Ta 
kryptimi esą ir kažkas daugiau 
Bulganino laiške.

Egipte būsianti
valdiška spauda

KAIRAS, saus. 27. — Revoliu
cinei vyriausybei artimas savait 
raštis informuoja, kad esama su
manymo suvalstybinti Egipto 
spaudą.

Tuo tarpu manoma sudaryti 
spaudos tarybą, kuri kontroliuo
tų spaudą ir rūpintų spaudos dar 
bininkų reikalus. Tarybon įeitų 
vienas ministeris, du teisėjai ir 
du spaudos sindikato atstovai. 
Kaikurie Egipto vyriausybės žy
giai lyg sakytų, kad norima pa
daryti Egipte korporatyvinę san 
tvarką.

Apsižiūrėjo
BERLYNAS, saus. 27. — So

vietinės Vokietijos vyriausybė 
įsakė katalikų ir protestantų ge
ležinkelių stočių misijoms nu
traukti visus ryšius su V. Vokie
tija ir vakarinėmis Berlyno zo
nomis.

Prieš kiek laiko buvo prikišta, 
kad misijos naudojamos rinkti 
žinioms Atlanto pakto kariniam 
štabui. Girdi, misijų darbininkų 
tarpe esą šnipų, kurie pranešinė
ją apie karinių transportų judė
jimą geležinkeliais ir apie kito
kių pareigūnų keliones.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sovietų Rusija vakar oficialiai grąžino Suomijai 

Porkkalos pusiasalį, kur turėjo karinę bazę. Dokumentai pa
sirašyti Sovietų ambasadoje Helsinkyje.

— Į Brazilijos prezidento Kubitscheko inauguracijos iškilmes 
Siaurės Ameriką atstovauti vyksta viceprez. Nixono vadovaujama 
1 asmenų delegacija. Kubitscheko investitūra įvyks sausio SI d. 
Riode Janeiro mieste.

— Šiuo metu Čekoslovakijos sostinėje posėdžiauja Varšuvos 
karinio pakto atstovai. Sov. Rusiją atstovauti atvyko Molotovas ir 
maršalas Žukovas. To sovietiško Atlanto pakto nariais yra: Sov. 
Rusija, Lenkija, R. Vokietija, Čekoslovakija, Vengrija, Bulgarija, 
Rumunija ir Albanija.

— Ui padėjimą išrinkti socialistą Prancūzijos parlamento pir
mininku, socialistų ir Mcndes • France grupė davė komunistams du 
vicepirmininkus. Kompartija pasiūlė tam pačiam blokui paramą, 
kad tik jis nesidėtų su kitomis politinėmis grupėmis.

— Vakar Italijos Alpėse prie Cortina d’Ampczzo atidaryta 
septintoji tarptautinė iiemos sporto olimpiada. Pirmą dieną ledo 
rutulio žaidynes pravedė Italija su Austrija ir Kanada su V. Vokie
tija. Dalyvauja ir Sov. Rusijos sportininkai, žadą daug laimėti.

— Prancūzijos prezidentas Coty vakar pavedė socialis
tų atstovui Guy Mollet pabandyti sudaryti naują vyriausybę. 
Kompartija tuojau pažadėjo paramą Mollet vyriausybei.

Palestinos pabėgėliai

kovoja už savo turtą
AMMANAS, saus. 27. — Su 

Jordano vadais pasikalbėjęs J. 
Tautų gen. sekr. Hammarskjold 
pareiškė, kad yriT pagrindo ma
nyti, jog Palestinos problemas 
bus galima patenkinamai sutvar 
kyti. Kelias betgi bus ilgas, kliū
čių teks daug nugalėti.

Jordane Jam buvo įteiktas me
morandumas, siūląs įsteigti neu
tralų tarptautinį komitetą Pa
lestinos pabėgėlių ten paliktam 
turtui administruoti. Dabar jis 
yra Izraelio globoje. Žinoma, rei
kalaujama Izraelį priversti tą 
turtą atiduoti ir atlyginti turtui 
padarytus nuostolius.

Iš Jordano Hammarskjold nu
skrido į Libaną.

Dr. VV. von Braun, vokietis i akėtų 
ekspertas, skiriąs savo žinias ir ta
lentą Amerikai ginkluoti. Jis čia ma
tomas su savo raketos Redstone mo
deliu. Tai dar slaptas tebesąs Ame
rikos ginklas, pasiekęs bandymo sta
diją-(INS)

Kalendorius

Sausio 27 d.: šv. Jonas Chri- 
zostomas. Lietuviškas: Auksuo- 
lis ir Akytė.

Oras Chicagoje
Apsiniaukus, temperatūra kaip 

vakar.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:59.
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VI Australijos lietuviu sporto švente 
, A. LAUKAITIS, Australija

1955 m. gruodžio 27 — 31 die nugalėtojas Sydnėjaus Kovas 
nomis Adelaidėje įvyko VI Aus- su Melbourno Vargu. Rungty-

Į laidės Vyties merginos laimėjo 
pr'eš Melbourno Varpą 34:15 

į (16:6). Moterų įungtynės buvo 
j įdomios ir gyvo3. Geresnių mė
tymų dėka, Vytis pasiekė pelny
tą laim’jimą. Taškai: Vyties — 

, Gvmbytė 13, Užubalytė 8, Snars 
' kytė 6, 0. Kelertaitė 4, M. Ke- 
lertaitė 2, Kitienė 1, Damasevi- 
Čiūtė 0; Varpo — Baltutytė 8, 
RubaseviČiūtė 4, Kairaitytė 3, 
Dapšytė, Dimindavčiūtė ir Ver- 
bylaitė po 0.

(Tęsinys kitą savaitę)

Vicepirmininko vietą valdyboj 
vietoje žiupsnio užėmė Remigi- 
ja Tutlytė.

VARŽYBOS NUKELTOS

Pranešame, kad VI S. Ameri
kos Lietuvių Sportinių Žaidynių 
I rato varžybos, buvusios nu
matytos pravesti š. m. vasario 
4, — 5 d. d. Chicagoje, tačiau 
daugumai sporto klubų pagei
daujant, nukeltos vėlesniam lai
kui — š. m. balandžio 21 — 22 
d. d. Chicagoje.

Vid. Vakarų’Sp. Apyg. K-tas

DR. JUZE IR KĘSTUTI* 
AGLINSKU

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest 51st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21ki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PItospcct 6-1795 
Rez. tel. GHuvohUl 0-5603

DR. IRENA KURAS
(Gydytoju ir Chirurgė) 

K.0D1KIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St,
Ofiso tel. REllanee 5-4410 

ltozld. telef. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutart)

Tel. ofiso HE. 4-0099, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4006

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINKKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weat 47th Street

Ofiso tel. CLlffside 4-2806 
Rezidencijos; LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kampas 47Ui Ir Heriuitage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

tralijos lietuvių sporto šventė. 
Tai buvo pats didžiausias ir į- 
spūdingiausias Australijos lie
tuviškojo jaunimo sambūris. 
Šventėje dalyvavo daugiau 130 
sportininkų — vyrų ir moterų. 
Šventės prisiminimui buvo iš
leistas puikus leidinys ir gražūs 
ženkliukai. Šventės metu spor-

nes po gražios ir kietos kovos 
laimėjo Varpas 42:36 (18:11). 
Daugiausia taškų Varpui pasie
kė Australijos olimpinės koman
dos žaidėjas Darginavičius — 
13, ir Kovui Kriauceviėius — 12.

Antrose rungtynėse Adelai 
dės Vytis pasiekė Australijos 
krepšinio rekordą, laimėdami

KREPŠINIO RUNGTYNES SVARBU SPORTININKAMS

Neries krepšin o komanda Visiems sporto klubams ir 
rytoj ža s rungtynes prieš Dėt- sportin.nkams bei sporto dar- 
roito LSK Kovą. buotojams pranešame, kad Vid.

Priešžaismy bus moterų tink- Vakarų sporto apygardos vado-

tin'nkams ir svečiams, kurių bu prieš sostinės Canberros lietu- 
vo suvažiavę apie 300, buvo St. vius 132:21 (67:8). Daugiau-
Šimkaus vadovaujamo vyrų cho
ro koncertas ir suvaidintas K. 
Binkio “Atžalynas”. Koncerto 
metu dainavo ir solistės A. Gu- 
ciuvienė ir G. Vasiliauskienė.

Gruodžio 27 d. šventė pradė
ta iškilmingomis pamaldomis šv. 
Ksavero katedroje. Pamaldas 
atlaikė ir pritaikytą šventei pa
mokslą pasakė kun. dr. P. Jatu
lis. Po iškilmingų šv. Mišių ka
tedroje sportininkus ir visus lie
tuvius sveikino ir jautrų žodį 
tarė Pietų Australijos arkivys
kupas M. Beovich. Pasibaigus 
pamaldoms, visi lietuviai nuvy
ko prie Nežinomojo Kareivio pa 
minklo, kur Adelaidės lietuvių 
bendruomenės pirmininkui L. 
Martinkui perskaičius iškilmin
gąjį aktą, tautiniai apsirengu
sios lietuvaitės padėjo vainiką'

linio rungtynės tarp Neries tink 
lininkių. Rungtynių pradžia — 
3:30 vai. p. p. Davis Square 
sporto salėje (44 ir Paulina St.; 
įėjimas iš vakarų pusės). 

Sekmądieuį, sausio 29 d., det-
šia taškų Vyties komandai pel- j ro i t iečiai žais antrąsias rungty- 
nė antrasis Australijos olimpi
nės komandos žaidėjas Ignata-

vo dr. Algirdo Nasvyčio adresas 
yra pasikeitęs. Naujasis adre
sas yra: Dr. Algirdas Nasvytis, 
10823 Magnolia Dr., Cleveland 
6, Ohio.

Šis adresas kartu yra ir nau
jasis adresas Fasko r'nkiminės 
komisijos, neseniai paskelbtos

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.; kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

LIG.C 
vak 1Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
Uždara treč. visa dienų Ir šeštad. vak.

IeL ofiso GR. 6-5300, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS

2423 West 63rd Street 
(Kampas 63rd Ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 ▼. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOwnhaU 3-0050 
2534 VVest 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. UEmlouk 4-7080, ncaLsuklus

skambinu CEntral 0-2204.

vičius — 36, ir Canberai Venc
lova — 7.

Melbourno Varpas laimėjo 
prieš Geelongo Vytį 37:27 (23: 
12). Varpo Bacevičius — 16, 
Geelongo Šimkus — 10.

Adelaidės Vytis po įtemptos 
kovos laimėjo prieš Sydnėjaus 
Kovą 54:44 (27:16). Šiose
rungtynėse ypatingai gerai su
žaidė Vyties Ignatavičius, kuris 
savo užtikrintais metimais ir 
graž;a:s praėjimais įrodė esąs 
vienas geriausių krepšininkų 
Australijoje. Dauigausia taškų 
surinko Vyties Ignatavičius — 
23 ir Kovo Laukaitis — 10.

Pačios kiečiausios rungtynės 
už tautų laisvę žuvusiems ka- į buvo tarp Adelaidės Vyties ir 
riamg Korėjoje. '.Melbourno Varpo. Iki antrojo

Oficialusis šventės atidary- kėlini« vidurio kova vyko apy- 
mas įvyko bendrųjų pietų metu.! tokiai. žaidimą vedant tai vie- 
Adelaidės sporto klubo pirmi- niems, tai antriems. Rungty- 
ninkui B. Marmukoniui pasveiki1 pabaigoje Ignatavičiaus ir 
nūs ir supažindinus su tolimos-1 Jacmnsko gražiais metimais V y

nes prieš studentų Lituanicą.
Šios rungtynės įvyks 11 vai. o, < z
priešpiet Foster parko salėje sPaud°je- V. V. S. A. K-tas 
(83 ir Loomig g-Vės). į

Visi sporto bičiuliai kviečiami I 
į šiajs rungtynes atsilankyti.

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michig&n Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUlhnan 5-6766 
Buto — ENglewood 4-4070

SPORTININKŲ VAKARAS

Chicagos LSK Neris vasario 
5 d. ruošia didžiulį meno vaka
rą, kuriame bus suvaidinta Ful- 
dos 5 veiksmų komedija “Glu- 
šas”. Vaidina žinomieji Detroi
to teatralai. Pradžia — 3 vai. 
popiet. *• *

Visa lietuviškoji visuomenė 
yra kviečiama j šį vakarą atsi
lankyti. Atvykę pamatys ne tik 
puikų vaidinimą, bet taip pat pa
rems ir VI sporto ža’dynes, ku
rias ruošia LSK Neris.' I

PASIKEITIMAI VALDYBOJE

Dęl susidėjusių sąlygų iš LSK 
Neris valdybos nuo vasario 
mėn. pradžios pasitraukia sek
retorius J. Šoliūnas. Naujasis 
sekretorius yra Zigmas Žiups-

DONRAD'O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo, nega
tyvus, paskubėkit, 
parduodam pigiai.
Terminas tik iki 

kovo 1 d.

414 W«$i 63rd Str.
ENglewood 4-5883

ne šventės tvarka, visus daly-i*-’8 atsiplėšė ir laimėjo 63:50 nyg (1100 W. Marquette Road, 
Chicago). Visais sporto klubo 
Neris reikalais prašoma kreip
tis naujuoju adresu arba tele
fonu WEntworth 6-9401.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IS TOLIAU

K. EIDUKONIS

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 20, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUc 7-4000 

Rezidencija: GRoveliill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą..

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CUIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

(38:18). Vytis — Ignatavičius 
ir Jaciunskas po 18, ir Varpo 
Darginavičius — 16.

Tolimesnėse krepšinio rung
tynėse Kovas laimėjo prieš Can- 
berrą 64:29 (30:15). Adelaidės 
Vytis prieš Geelongo Vytį 75: 
39 (38:18). Kovas prieš Geelon 
go Vytį 62:21 (26:10). Varpas 
prieš Canberrą 57:36 (26:15). 
Geelongo Vytis prieš Canberrą 
52:25 (31:17).

Baigminėse vyrų krepšinio 
rungtynėse susitiko Adelaidės 
Vytis su Melbourno Varpu. Ste
bint daugiau 600 žiūrovų, Vy
ties krepšininkai, parodę gražų

vaujančius sportininkus ir ren
gėjus sveikino: Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio vardu J. Pyra
gius, ateitininkų sendraugių —
P. Pusdešris, pabaltiečių tary
bos — pirm. J. Lapšys, skau
tų — S. Stasiškis, apylinkės v- 
bog — pirm. L. Martinkus, A- 
delaidės Lietuvių S-gos — V.
Raginis, Melbourno apylinkės — 
pirm. S. Balčiūnas, Pasaulio In
žinierių S-gos — J. Riauba, teat 
ro studijos — J. Gucius, Austrą 
lijęs Krepšinio S-gos — E. An- 
gron, Canberros sporto klubo —
P. Pilka, Sydnėjaus Kovo — A.
Laukaitis, Melbourno Varpo —
J. Motiejūnas, choro Lithuą-!komandini ausižaidimą, nuga-

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

6930 S. Talman, Chicago 29, III 
Tel. GRovehill 6-7096

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery ligos ir akušerija)

4055 Archer Avė. ,
Kampas Archer ir Calilornla Avė. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso telefonus — BIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzic ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

nia — St. Šimkus. Sportinin
kams pietus paruošė Adelaidės 
moterų draugija.

Gruodžio 28 d. pradėtos spor
tinės varžybos.

Krepšinis

Pirmosiose vyrų 
rungtynėse susitiko 
Australijos lietuvių

Įėjo Varpą 78:52 (34:20), tuo 
tapdami 1955 metų Australijos 
lietuvių krepšinio nugalėtoju. 
Taškai: Vyties — Ignatavičius 
37, Petkūnas 23, Gurskis 10, Ki 
tas 6, Alkevičius 2; Varpo —

1 Darginavičius 22, Kuncaitis 12, 
krepšinio Bacevičius 7, Kaladė 6, Socha 5. 
trigubas • Moterų krepšinyje, nedaly-1 

krepšinio vaujant Sydnėjaus Kovui, Ade-Į

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio

dividentas mokamas nuo 1-tnos. Dabar mokame 3%.
STANDARD stipriausia Tanpyroo {staiga visoje Amerikoje

Turtas virš................................ £57,000,000.00

Atsargos Fondas......................#4,500,000.00
CHARTERED AND 8UPERVI8ED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT
Mcinber of Fedcral Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTI N MACKIKWICH, President and Manager

įstaigos taluudos: Kasdiru, įskaitant šeštad. nuo 9 vąl. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Tiečiadie.niais viltai neatidaroma.

si \\h\i:o imi n \i savim.s
AND IOAN ASSOCiAflON 

OF CHICAGO
j 419? ARCHFR AVĖ . CHICAGO 3? 

PHONt: Vlrglnia 7-1141

NAUJIENA ŠEIMININKĖMS!
Tai mapės, kurias nugręžiant nereikalinga nė 
rankų šlapinti, ne ieškoti kokios kitos priemonės 
ją nusausinti. Tą veiksmą galima atlikti ta pa
čia mape, kaip šiame paveikslėly atvaizduota, 
pasukant rankeną. Kainuoja tiktai $2.39; De 
Luxc modelis — $2.69.

Gaunamos D. JURJONO BENDROV EJE,
3524 S. Halsted St., Chicago 9, III. Tel. BI 7-3371
Šioje bendrovėje pirkėjas ras ir daugiau nau
jybių. Be to, dar gali pasinaudoti duodama sau
sio mėnesio nuolaida net iki 20%.

CI/ID’G SELFwl\lr O Service

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL RHONES — WALBROOK 5-8202 
Sausio 26, 27, 28 44.

2S

SE

BISųVIT THREE STAR COGNAC FUtb >«.98
FRAP1N fHAMPAGNE COGNAC Ftftū $5-98
GRA1N ALCOHOL, 100 Prcof, V. S. P. Fifth $489
ASBACH ŲRALT Fifth $5.59
COINTKEAU BBANDY 

l’each, Apricot. Black Berry Eiftli $3-59
KRI PNIK (Honey Puuch) Fifth >3-59
CINZANO VEKMOI TH

Swect or Dry Fifth $1-39
VANDEBELIP IHT4 H WINE

Chcrry. RaMierry, Rlackcurrant. Fifth $1.59
BENEDKTINE or B & B Fifth $6-33
PABST. HAMM’S SCHMTZ OR 

MILLER'N, CaMt of 21 t'ann

s---------- x-----------a . -a----- :
$3.89

35

Ofiso telef. Y'Ards 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1-—4 vai.

Ofioe VVAIbroolt 6-2670.
Rez. HOltop 5-1M0

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAKQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
VM. 2—4 p. p. Ir nuo 7—S v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal .utart)

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199
DR. A. JfiNKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta 

Telefonas GRovehill 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAJUSTfi

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REllanee 6-1811

M. WALTER J. KIMTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We»t 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:80—8:80 
Trečiad. pagal sutart)

Tol

▼ak.

ofiso ir buto OLimple 2-4160
BI. P. KISIELIUS

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — lt«« D1VERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

Vai.: 2-5 ir 6-8. Išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Betbany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1403

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublio 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street 

Vai. kaudien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išakyruH pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičiu stiklus ir rėmuft.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8878

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Plrmad., antr., ketv. ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
Sešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė. ..

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SI’EC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rd. PKospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
C255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 0-9400
Rezid. PKospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 .p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYGOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai.

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLyinpic 2-1381

Tel. ofiso VIetory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 3Ist Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių)

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-3 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656 
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VAL. H v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJ AH 
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ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St. Chicago 20, 111. 

Tel. ntospcct 6-5084.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakare, j. 
tfutas 1526 So. 40Ui Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. I.Afayette 3-3210. Jei 
neatsiliepia, šaukite K Edzie 3-2888
DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik Husitai lis

0r. Niu KRIAUŠU.IIINAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOM 
MPEClALlSTt 

8750 We«t 71»t Stroet
(Kampas 71st Ir Callfornla)

Tel. ofiso Ir rez. REpubUc 7-4146 
VaJ. 11-2 h 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. P-

Kitu laiku pagal susitarimą
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PLATINKITE “DRAUGĄ"

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIENI>
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IŠ WASHINGTONO
ALTO METINĖ MISIJA

Washingtone šiuo metu jaučiamas gana didelis susijaudi
nimas užsienio ir vidaus politikos reikalais. Dėl “Life” straips
nio ryšium su valstybės sekretoriaus Dulles pareiškimu karo ir 
taikos klausimais tebesiginčijama. Taip pat ir pasitarimai vyks
ta atitinkamuose sluogsniuose. Bet atrodo, kad dėlto jokios 
krizės tuo tarpu nebus. Gal tik opozicinei partijai paliks kiek 
medžiagos kritikuoti vyriausybę rinkiminėje kampanijoje. Ne
mažą įspūdį daro senatoriaus Douglas energinga kova Senato 
plenume prieš federalinės kainų kontrolės panaikinimą natūra
lioms dujoms. Tuo klausimu jisai kalbėjo Senate beveik visą 
savaitę.

Respublikonų partijos vadovybė labai nekantriai laukia, 
kaip pasisakys prez, Eisenhovveris dėl savo kandidatūros ant
ram terminui. Atrodo, kad visas laimėjimo viltis jie yra sudėję 
į jį. Paskutinę dieną bes'lankant sostinėj lyg ir atrodė, kad vis 
tik esama vilčių, jog jis gali teigiamai pasisakyti. Respubliko
nai tuo labai džiaugtųsi. Demokratų partijos viršūnėse beveik 
neabejojama, kad buvęs guberantorius Adlai Stevensonas bus 
nominuotas demokratų kandidatu, kuris, kaip atrodo, viršū
nėms bus priimtinas.

Kalbant apie politiką, norisi priminti, kad Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomasis Kom'tetas praėjusį antradienį Washing- 
tone lankėsi pas Leonard Hali, nacionalinį respublikonų partijos 
pirmininką, ir pas Paul Butler, nacionalinį demokratų partijos 
pirmininką’. Pirmojo tuo metu nebuvo sostinėje, bet altiečius 
priėmė jo vyriausias pavaduotojas. Paul Butler juos priėmė 
pats. šio vizito tikslas buvo —. prašyti jų, kad jie iš savo 
pusės padalytų viską, kad ir vienos, ir antros partijos rinki
minėse programose (platforms), kurios yra priimamos nacio
nalinėse konvencijose (jose nominuojami kandidatai į preziden
tus ir viceprezidentus), būtų įtrauktas ir Lietuvos išlaisvinimo 
reikalas. Ir vienur, ir kitur gautas pažadas šiame klausime 
bendradarbiauti ir mūsų pageidav'mus perduoti konvencijų pro
gramoms sudaryti ir užgirti komitetams. Alto Vykdomojo Ko
miteto nariai tuo pačiu reikalu kalbėjo ir su kaikuriais abiejų 
partijų parlamentarais, kurie taip pat yra pažadėję mums talką. 
Reikalas yra svarbus, ir todėl gera, kad jis pradedamas ju
dinti pakankamai anksti.

Kaip kitais keleriais metais apie šį laiką, taip ir šiemet Alto 
vadovybė, besilankydama sostinėje, kre'pėsi į visą eilę sena

KALBĖJIMAS IR RAŠYMAS APIE SAVE

Keletas faktu

Neseniai vienas bičiulis akty
vus visuomenininkas man rašy
tuose laiškuose aštriai kritika
vo kitą už save kiek vyresnį 
taip put labai aktyvų visuome
nininką už tai, kad tas vyresny
sis girdi savo darbus pats sla
pyvardžiu prisidengęs aprašinė
ja spaudoj negailėdamas sau 
pagyrimų.

Vieno lietuvių laikraščio re
daktorius iš tremties atvykęs 
turėjo susibarti su kitu iš trem
ties atvykusiu spaudos žmogu
mi, kuris labai įkyriai nešė de
talius kiekvieno savo žingsnio 
aprašymus su stipriomis pane- 
gyrikomis sau. Viskas pasibai
gė susipykimu.

Iš tremties atvykęs laikraščio 
redaktorius, neseniai pradėjęs 
savo pareigas, nustebo ir neži
nojo ką daryti, kai žinomas šio 
krašto veikėjas advokatas atne
šė jam savo paties padarytą kli 
šę, kurioje jis matomas su ki 
tais žymiais amerikiečiais ir po 
kuria pats atnešėjas buvo padė
jęs parašą, kad toks tai žymus 
veikėjas ir profesonalas su ki 
tais matomas šitoje fotografi
joje. Advokatas atkakliai’ prašė 
klišę įdėti ir tai buvo padaryta.

Pora žinomų aktyvių kultūri 
ninku, atvykusių iš tremties, 
kur keliaudami ar ką įdomes-torių ir kongresmanų, kad jie vasario 16 dieną — Lietuvos Ne- 

priklausomybės šventės proga pasakytų Kongrese kalbas apie ni° ^rydami, painformuoja 
Lietuvą ir jos laisvinimo problemas. Jaučiama, kad ir šiemet aPie laiškeliu lietuviškų laik- 
jų bus pasakyta daugiau šimto. Kongresmanas D. Flood sutiko ra&čių redakcijas ir tos, žinoma, 
pate kti Atstovų Rūmams specialią rezoliuciją, kuria Vasario i^eda apie tai žinias į kroniką 
šešioliktoji būtų paskelbta oficialia Lietuvių Diena Jungtinėse Kitas kultūrininkas teiravosi ar 
Amerikos Valstybėse. Padaryta žygių, kad lietuviai kunigai tą
dieną Senate ir Atstovų Rūmuose atkalbėtų maldas.

Kiek ilgesnį pas'kalbėjimą altiečiai turėjo su senatoriumi

John Sparkman, 1952 m. buvusiu demokratų kandidatu į vi
ceprezidentus, kuris taip pat yra Senato užsienio reikalų pako
mitečio pirmininkas. Apie dabartinę Lietuvos padėtį jis turi ga
na daug žinių. Lietuvos okupacija ir dabar vedamas genocidas mus iš spaudos sužinome dau- 
anct jo, tai didžioji šio amžiaus tragedija, dėl kurios jis ir rū- giau, negu apie visus kitus, nors

K. MOCKUS

nas manome, kad taip atsitinka 
ne be paties aptariamojo as
mens rūpesčio.

Viena leidykla leido žinomes
nių šiame krašte gyvenančių lie 
tuvių vardyną. Eilė iš tremties 
atvykusių žinomų lietuvių ne
suteikė apie save žinių ir todėl 
vardynas išėjo nepilnas. Reikia 
manyti, kad daug asmenų neda
vė apie save žinių iš kuklumo.

Lietuvių .Enciklopedijos re
daktoriai turi didelio vargo, kol 
surenka medžiagą apie gyvus 
ir gyvai tarp mūsų besireiškian
čius žmones.

Šie ir panašūs faktai skatina 
trumpai pasvarstyti tą iš esmės 
aktualų klausimą, prie kurio pri 
ėjimas šiame krašte yra iš viso 
kiek skirtingas nuo įprastinio 
Lietuvoje ir eilėj kitų Europos 
kraštų.

Atskiri visų pripažįstami 

atvejai

Esame visuotinai pripratę, 
kad žinomi asmenys parašo sa
vo biografijas. Tokias autobio
grafijas laikome vertingu daly
ku ir mielai jas skaitome. Žino
ma, biografijos viena nuo kitos 
gali skirtis, gali kai-kur būti 
perdaug kuklumo, kai-kur per
daug panegyrikos, tačiau iš es
mės autobiografiją nesame lin
kę laikyti tuščia savęs reklama.

Tas patg yra su kelionės įspū
džiais ir memuarais. Jeigu gra
žiai parašyti tokius dalykus e- 
same jau pratę priskaityti prie 
dailiosios literatūros.

tai teisybė, ir kraipė galvą. 
Viename universitete yra ne

blogai įsitaisęs mūsų iš tremties 
atvykęs tautietis, savo krašte vi 
sai nedirbęs augštojoje mokyk
loje. Apie to asmens pasiseki-

pinasi, ir jaudinasi. Kai altiečiai iškėlė reikalą Senate sudaryti 
specialų komitetą Lietuvos ir kitų kraštų paverg:mo aplinkybėms 
ir ten vykdomam genoc'dui tyrinėti, t. y. tęsti Kersteno komiteto 
neužbaigtą darbą, pr'ncip'niai jisai su tuo sutiko ir apsiėmė visu 
kuo talkinti, jei, žinoma, tas darbas, Valstybės Departamentui 
nesipriešinant, būtų vykdomas, šiam Alto sumanymui gautas 
pritarimas ir kitur. Atrodo, kad ir Valstybės Departamentas 
nesipriešins. Apie tai buvo pasitarta lankantis Valstybės De
partamente kitais svarbiais reikalais ir daugiau kaip valandą 
tariantis su Rytų Europos reikalų direktorium Francis Stevens 
ir Pabaltijo kraštų reikalų direktorium Howard Trivers.

Nepaisant, kad šen. Paul Douglas buvo užimtas savo didele 
akcija Senate, jis vistik priėmė Alto Vykdomąjį Komitetą ir su 
juo pasikalbėta aktualiaisiais mūsų veiklos reikalais. Atrodo, 
kad jis lietuvių ir kitų pavergtųjų tautų reikalu Senate atliks 
stambų darbą.

Alto Vykdomojo Komiteto nariai besilankydami sostinėje 
pasakė kalbas per “Amerikos Balsą”.

Iš visko matyti, kad Alto misija Washingtone ir šiemet ge
rai pavyko.

panašaus pasisekimo yra sulau
kę pelnytai eilė žmonių. Ne vie-

taisyklę, kad kiekvienas kraš
tas turi savo ekonomiško vys
tymosi kelią. Tokiu būdu reika
linga įvertinti kiekvieno krašto 
gamybos pajėgumą ir technišką 
pažangą. Dijačenko, matyti, ne
nori pasakyti partijai, kad So 
vietų Sąjunga žengia į ilgoką 
laikotarpį ekonominių rungty
nių su Vakarais. Jis, tačiau, 
juęs drąsina. Sako, sovietai lai 
mėsią ne karu, bet dėl to, kad 
jų sistemą istorija nusprendė

V.

Mūsų šimtmetyje yra daug 
autorių, kurie rašo savo veika
lus pirmuoju asmeniu. Prie to 
pripratome ir visai sutinkame, 
kad tuose kūriniuose ne viskas 
yra pat:c3 autoriaus išgyventi 
lygiai kaip 'išmanome, jog to
kia forma lasydamas autorius 
būtų siekęs didesnės savo rek
lamos. Pagaliau visi juk sutin
kame, jog pelnytas pagarsėji
mas yra teisingas dalykas ir pa
garsėjusių žmonių pavyzdį sta
tome kitiems. Nusikeliant porą 
tūkstančiiĮ metų atgal juk, sa
kysime, žinoma, kad Julius Ce
zaris tyčia rašė savo garsiuo
sius Galijos karų aprašymus tre 
čiuoju asmeniu, norėdamas la
biau įtikinti romėnus savo žy
gių nuostabumu, šiandien, po 
poros tūkstančių metų, mes te- 
beskaitome tuos jo memuarus, 
nes jie parašyti lengva, taisyk - 

jlinga kalba, o jų autorių tebelai

kome vieną didžiausių pa.su.ulij 
istorijoj politikos ir karo geni
jų. Toks lloi-at us net t.esiii sa
vo eilėse gyrėse, jog ne visu 
mirsiąs, jog liksianti j kury 
ba, kuri neš jo vardą per kartų 
kartas.
Specifinė:-; šio klasto aplinkybės 

Sugr įždami į dabarties tikro

vę, suminėkime vieną kitą atve

jį, daugiau supr antamą šio kraš

to aplinkybėse.
Čia ir privačiame gyvenime,

ir viešame reiškiasi ne tik kokia 
organizacija ar partija, bet ir 
asmuo. Konkrečiau kalbant ■ 
apie politiką, šio krašto aplin-i 

I kybės neišvengiamai reikalau- 
' ja iš asmens, einančio į politiką,
I atsisakyti perdėto kuklumo ir 
asmeniškai veržtis į priekį, or
ganizuojant tam visus galimus 

j padorius būdus. Rinkikas bal
suoja už asmenį. Pirminiuose 
rinkimuose ta pati partija pas
tato eilę kandidatų ir jie turi sa 
vo tarpe rungtis. Baigiamuosiuo 
se rinkimuose balsuotojas turi 
teisę rinktis kandidatus iš visų 
partijų. Yra labai daug vadina
mų nepriklausomų rinkikų, ku
rie lemia rinkimus ir jų tarpe 
taip pat reikia išpopularėti. Su
sidaro atitinkamos per porą 
šimtų metų sukurtos demokra
tinio tvarkymosi tradicijos. Ne
pasakysime, kad viskas tobula, 
bet vistiek anglo-saksų tradici 
jų kraštai sėkmingiausiai nau 
dojasi demokratine santvarka. 
Joje politikuojančiam žmogui 
neįmanoma verstis be stiprios 
savęs reklamos. Kraštas yra di
delis, žmonių milionai, už tat jų 
tarpe pasidaryti žinomu daug 
sunkiau. Stengiantis tą kliūtį 
nugalėti, yra labai prigijusi pri
statymo tradicija. Iš esmės tai 
gera tradicija, tik kartais čia 
tie pristatymai yra pci-tempia- 
mi, ypatingai, kai eina reikalas 
apie augštesnius pareigūnus. 
Mūsų lietuviškame gyvenime to 
kie pristatymai su saiku taip 
pat nevengtini. Sakysim, jeigu 
senesnieji veikėjai čia įprastu 
būdu pristato naujus ateivius 
dažnai yra reikalo išaiškinti ką 
nors apie asmenį, jeigu jie toje 
vietoje nepakankamai pažįsta
mi.

Šio krašto profesionalai taip 
pat turi savo pagrindą. Gydy
tojams ir Europoje ir čia leidžia 
ma skelbtis, tuo tarpu advoka
tams neleidžiama. Tat šios lais
vos profesijos žmonės kai-kur 
turi labai sunkiai rungtis, kol

DULLES NORI HARMONIJOS

\ alstvbrs sekretorius Jobu Dulles kalbu spaudos konferencijoje, įvy
kusioje \ alstybės departamente. Jis pareiškęs, kad administracija nori 
nepartinio bendradarbiavimo užsienių politikoje. (IXS)

bent kiek prasimuša į gyveni
mą. Dalyvavimas organizacijo
se ir spaudoje jiems padeda pa
sidaryti žinomiems tarp žmo
nių ir iš esmės tame nieko blo
go nėra.

Panašiai turime atsiliepti ir 
apie naujus ateivius, kurių da
lis jau visai neblogai prasimušė 
naujose aplinkybėse, panaudo
dami tame krašte priimtus ver
žimosi būdus. Dieve jiems pa
dėk ir toliau veržtis, tik prasi 
mušę ir praturtėję tegu nenu- 
tolsta nuo savo hendruomenės, 
nuo gyvybinių reikalų bei jau
nystėje įgytų idealų.

Visai nepateisinamu turime 
laikyti susilaikymą nuo teikimo 
žinių lietuviškam vardynui. Tas 
vardynas jau šiandien yra dide
lė parama laikraštininkui, vi
suomenininkui, net paprastam 
žmogui, jieškančiam adresų. 
Linkėkime vardyno leidėjais 

išleisti antrą knygą ir labai nuo 
širdžiai kvieskime pakviestuo
sius tautiečius nesispiriant teik
ti žinias ir nematyti čia kokios 
netinkamos reklamos.

Paprasto reklamavimosi 
klausimas

Visos bendruomenės turi žmo 
nių, mėgstančių reklamą ir jos 
nemėgstančių. Besireklamuo
jančius ir besipučiančius esame 
pratę laikyti karjeristais, jeigu 
jie tai daro ne dėl aplinkybėmis 
pateisinamų priežasčių. Tačiau 
turime ir su tuo skaitytis, kad 
kiekvienai visuomenei reikia į 
priekį besiveržiančių ir vadovau 
ti norinčių žmonių. Vienas bičių

lis yra pasakojęs, kad vienas 
stambiųjų Nepriklausomos Lie
tuvos politikos vyrų, Mykolas 
Šleževičius, labai vengęs val
džios, kad draugams reikėję 
nuolat įkalbinėti tas ar kitas pa 
reigas. Valdžios pareigas kurį 
laiką jis ėjo, bet universitete 
jokių pareigų nesiėmė. Labiau
siai, sako, mėg s advokatūrą. 
Šiaip asmuo buvo pajėgus ir gal 
būtų geriau, jei jis būtų turėjęs 
daugiau natūralaus patraukimo 
į vadovavimą. Užtat bet-kokį 
veržimąsi į vadovavimą, jeigu 
jis yra daromas padoriu būdu ir 
jeigu asmuo iš tikrųjų turi va
dovo kvalifikacijų, neturi būti 
pergreitai smerkiamas. Tikrai 
smerktini ir pirmoj eilėj yra 
smerktini tie, kurie nutykoję 
momentą išlenda nuskinti laimė 
jimo laurų, pasinaudodami kitų 
nuveiktais darbais. Prieš tokius 
tariamuosius veikėjus jau gali
ma ir turime viešai pasisakyti.

Čia dėstytos mintys jokiu at
veju nesuponuoja perdėtos sa
vęs reklamos ir nenori panie
kinti kuklumo, kuris yra viena 
iš žmogaus dorybių. Tuo tik no
rima akcentuoti, kad kartais 
kuklumas taip pat turi skaity
tis su tikrove, o kartais kiek per 
stiprų ir perdaug asmenišku pa
grindu ' besireiškiantį veržlumą 
neturime skubėti smerkti ar to
kią ypatybę turintį asmenį nie
kinti. Gal laikas, stažas, amžius 
išlygins nelygumus, gal dažnu 
atveju vėliau nuoširdžiai gerb
sime tą žmogų, kuris šiuo me
tu ir parodo silpnybių.

BIRUTĖ PŪKELEVIOIŪTĖ
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CHRUŠČEVO DVASIA

New Yorko “Tribūne” savo 
redakciniame straipsnyje rašo:

“Chruščevo kalba sovietų par 
lamentui, kurioje jis prezidentą 
Eisenhovverį puolė dėl “neman
dagaus nosieg kišimo” į paverg
tųjų tautų laisvės reikalą, bu
vo Genevos dvasios liūdnas at- 
spindis. Komunistų partijos va
das kažkam iš kelio išniro pasi 
jieškoti kuo Amerikos valsty
bės vyrui į akis drėbti — ir su 
galvojo pasinaudoti Kalėdų pa
sveikinimu pavergtiems kraš 
tams, kur pareikšta viltis, kad 
‘būsią sugrąžinta teisės ir politi 
nės laisvės’. Rusams privalėtų 
būti labai gerai žinoma, kur A- 
merikos visuomenė, ypač prezi
dentas Eisenhoweris, šiuo klau
simu stovi. Juk jie tą patį girdė
jo iš paties prezidento lūpų Ge 
nevog konferenciją atidarant 
Todėl, bergždžia apsimesti nuos 
teba ir pasakoti, būk Chrušče- 
vas puoląs prezidentą ‘nenoriai’ 
nes turįs jam ‘didelę pagarbą’

Tokiu puolimu jis pasauliui įro- 
dėsavo liguistą opumą, kada tik 
kalba apie pavergtąsias tautas. 
Nejau Maskva jose ne tokia 
stipri, kaip nori mus įtikinti? 
Kelias į taiką ilgas ir sunkus, 
bet Vakarų idealai, matyti, ga
liausia laimės!” —

PASTEBI MĖSŲ STIPRUMĄ
Kanados Montrealo Gazette 

rašo:
“Rusų žurnalas ‘Ekonomijos 

Klausimai’ skelbia Sovietų Mok 
slo akademijos ekonomijos in
stituto direktoriaus V. Dijačen
ko straipsnį, kuris, spėjama, nu 
stato Uniją būsimam komunis
tų partijos kongresui, kapita
listinio pasaulio gajumo klausi
mu. Direktorius išbara perdaug 
dogmatiškai nusiteikusius ko 
munistus dėl jų ‘perdaug nu
smailintų, bet, iš tikrųjų neap
tašytų’ pažiūrų apie kapitalisti
nių kraštų ekonominį pajėgumą 
bei sveikatą. Sako, jie neganė 
tinai įvertina Markso skelbtąją

Nes man — Karo Muzėju3 pilnas didybės. Tarp
dury stovi vaškinis bermontininkas su didžiuliais ūsais 
ir baltais autais apvyturiuotom kojom, o atdaroj skry
nioj guli medinukas Čičinskas. Jo palaidoti negalima, 
nes žemė jį vėl išspjauna. x

Kažkur, pilkoj prietemoj girgžda išblizginti inva
lidų batai, šmėkščioja raudoni jų kelnių lampasai. Pa
sieniai, mažuose kibirėliuose auga laurų medeliai: tam
siai žali ir gedulingi. Kvepia trūnyjančia vilna ir gele
žiniais šermenų vainikais...

O Muzėjaus sodely taško vandens purslas fontanas. 
Juodi nykštukai — kalnakasiai, kirkom nuskėlę uolos 
kampą, įsirėžę laiko atplyšusį luitą. Ant jų šlapių barz
dų, ant jų nykštukiškų kepuraičių, panašių į sūrmaišius, 
ir ant plačiaaulių jų pušnų — vis liejasi, ir liejasi trykš
damas vanduo.

Aš labai noriu auginti kasas, nes kiekvienai lietu
vaitei — tikrai lietuvaitei: su kasom, su tautiniais rū
bais ir gintaro karoliais, generolas Nagevičius padova 
noja rožę iš Muzėjaus sodelio.

Taip ir aš ateisiu — vainiku apvijusi aplink galvą 
kasas, plevėsuodama šilkinėm marškinių rankovėm 
Kaip grėbėja, nupiešta ant sieninio kalendoriaus.

Vos tik aš peržengsiu vartus — atsivers Muzėjaus 
durys ir ant slenksčio pasirodys Generolas. Su blykčio
jančiais medaliais, baltom pirštinėm ir augšta genero
liška kepure. Jis ims pamažu leistis laiptais, viena ran
ka prilaikydamas lenktą kardą, žvangantį jo pašonėj. 
Prie kardo rankenos supsis didelis auksinis kutas.

Jis pasiims mane už rankos ir mudu eisim jieškoti 
gražiausios rožės... Pro smėlio aikšteles, pro juodą ar-

motą ir Laisvės Statulos grotas, nes gražiausia, bal
čiausia rožė auga pačiame sodelio kampe. Tada Gene
rolas pakvėpins didžiulį, besiskleidžiantį pumpurą ir, 
atsargiai nuskynęs, įduos man į rankas.

Visa Žemaičių gatvės pakriaušė geltonuoja pie
nėm. Popiečio saulėj dega kasmetinis gegužio auksas 
ir aš žinau, kaip dabar kvepia medum, jei aplūžusiais 
laiptais lipi į kalną.

Ir jei pusiaukely sustoji pailsėti, jei pasidedi žemėn 
pundus, atsisėdi ant medinio suoliuko ir, atsmaukęs ba
tų užkulnius, ištiesi sušutusius kojų pirštus — girdi, 
kaip aplinkui dūzgia bitės, kaip pro tolimą miesto ūžėsį 
čiulba naujuose inkiluose Žaliakalnio varnėnai, kaip 
švilpauja mūrininkai, dėdami plytą prie plytos šlaito 
namų augančioms sienoms; junti, kaip kvepia jų prieš
piečių duona ir česnakinė dešra ir kaip kvepia šviežia 
cemento košė.

Kartais iš tolo Žemaičių gatve atklap3i pasagos ir 
tada laiptų viršuje, pro lentinę šlaito atramą nulinguoja 
tamsi vežiko būda. Liūdnai kinkuoja didelė arklio gal
va su nuleipusia alyvos šakele paausy.

Kalno papėdėj, nutryptoj futbolo aikštėj, dabar 
stovi milžiniška palapinė. Jos aštuonkampis stogas ky
la smailėdamas iki raudonai balto stiebo.

Plevena atlenkti brezento skvernai, ant ištemptų 
virvių plazda margos vėliavėlės.

Iš Rygos atvažiavo didžiausias Pabaltijo cirkas ir 
tylų vakarą net Ukmergės Plento gale girdisi, kaip 
liūdnai staugia ruoniai.

Ruoniai moka mėčioti snukiais sviedinį ir mama 
nuves mane jų pasižiūrėti. Bus ten ir dramblys, kuriam 
aš galėsiu paduoti cukraus gabalėlį, ir astronomas su 
žvaigždėti kepure, ir ugniagesiais apsivilkę šuniukai.

O paskui bus Dievo Kūno šventė.
Mes ir vėl užlipsim penktan mamos įstaigos augš- 

tan, pasižiūrėti Laisvės Alėja atliūliuojančios procesi

jos. Pernai balkonas buvo pilnas žmonių ir aš sėdėjau 
mamai ant kelių.

Iš pradžių gatvė būna dar tuščia. Birželio kaitroj 
virpa oras, alpsta Nepriklausomybės aikštėj susodinti 
broliukai. Sunkus Įgulos bažnyčios šešėlis krinta nuo
žulniu pavėsiu ant nukarpytos žalitvorės, šventiškai 
tuščių suoliukų ir laikraščių kiosko, užrakinto didžiule 
spyna. Dar labai tylu.

Staiga Gedimino gatvėj ima kaukšėti pasagos. Tai 
atjoja pirmas policininkas - tvarkdarys, šmėkščioda- 
mas mėlyna uniforma tarp aikštės klevų. Jo kepurėj 
žėri auksinė žvaigždė, pačiame viršuje iškilmingai lin
guoja baltų šerių šepetukas. Raitosios policijos arklys 
žvilga kaštaninėm šlaunim, karts nuo karto švystelė
damas mazgu užrišta uodega.

Ir tada iš tolo pasigirsta prislopinta giesmė.
Pro balkono kraštą jau matosi atmirgantis proce

sijos tyvuliavimas. Ties Miesto Sodu blykčioja auksinis 
kryžius, banguoja balti mergaičių velionai ir iškrakmo
lytos klierikų kamžos.

Giesmė vis stiprėja — jau girdisi sidabriniai var- 
peliukai ties arkivyskupo baldakimu ir sutartinis ko
dylo grandinių žvangėjimas. Jau girdisi, kaip šlepsi ba- 
sakojų pranciškonų sandalai, kaip tirta šilkiniai vėlia
vų kaspinai ir kaip krinta bijūnų pumpurai ant įkaitu
sio asfalto.

Kol, pagaliau, pasitikdami procesiją, prabyla didie
ji Įgulos bažnyčios varpai. Nubunda jų varinės šerdys; 
sunkūs dūžiai sukrečia milžiniškus varpų kūnus.

Ir sugaudžia augštai, virš miesto, pakibę varpai. 
Kupolo tamsoj susitinka ir prasilenkia jų didžiuliai še
šėliai, atsišaukdami vienas kitam, ūždami aidų ratilais, 
drebindami visą orą ir susiliedami į vieną nesibaigiantį 
skambėjimą.

Lėtai siūbuoja sunkūs, žalvariniai broliai — jų iš
didžios sielos pilnos prakilnios ramybės ir šimtmečių 
šlovės.

(B«t daugi*a)



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, sausio 27. 1956

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES DEGTINE
SKAIDRIOJI

30 ir I 0 0 P r o o C

įjp Jeronie Kompanijos išdirbiniai gaunami B. PAKŠTO svetainėje, 3139 So. Halsted, 
tel. DA 6*3443 ir pas Cicero dtstributoriu 1440 So. 49th Ct., tel. OLympic 6-0527. g

| REIKALAUKITE VISOSE TAVERNUOSE IR LIKERIŲ PARDUOTUVĖSE. 2

MOTERŲ MĖGIAMIAUSIAS
LEMON-ICE Likeris,

Pagamintas iš importuotų medžiagų.

Nauja Liet. Bendruomenes apylinkes valdyba

Kazlauskas, V. Muliolis, V. Pa- retorius (tel. SW 1-7985), Gy- 
lubinskas, J. Virbalis ir J. Že- tis Barzdukas — ižd., Mindau- 
maitis. Kandidatais liko F. Ei- gas Motiejūnas — moksleivių

Sausio 22 d. clevelandiečiai1

dimtas, L. Leknickas ir P. Ma
želis. Kontrolės komisijon iš
rinkti St. Asevičius, Pr. Joga 
ir E. Karnėnas.

Džiugu paminėti, kad naujon 
valdybon įėjo ir du studentijos 
atstovai: Clevelando skyriaus 
pirm. J. Kazlauskas ir V. Mulio- 
l s. kontrolės komisijon — Pra 
nas Joga JAV Lietuvių Studen
tų Sąjungos Centro Valdybos 

Susirinkimui pirmininkavo Ig- pįrrn

sekcijos vadovas, R. Kudukis — 
budžių jaunių sekcijos vadovas 
(tel. GA 1-1976). Revizijos ko
misijon išrinkti D. Bartuškaitė 
ir V. Mot'ejūnas. Be plakioji-
mo, budžiai plečia savo veiklą tos praėjusį sekmadienį 10 vai. 
ir sausumoje (primami ir jauni Šv. Mišias užprašė jo buvę mo-j

kioską ar skambinti nurodytu 
telefonu.

— Vasario 16 lituanistinė mo
kykla minės vasario 12 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

— Už a. a. kan. F. Martišių, 

Prienų gimnazijos įkūrėją ir di
rektorių, pamaldos buvo atlaiky

ir širdies smūgiu žentas, palik
damas tris našlaičius vaikus). 
Aukotojai prašomi kreiptis šiuo 
adresu: 1382 Giddings Rd., tel. 
HE 2-2038.

Duona D Jvalrlao skoningai.
bolkntea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLifside 4-6376.
Pristatome ) vlsaa krautuves 
Ir restoranus, taip pat 14- 
•lunčla | visus artimuosius 

miestus.
kiniai, kurių Clevelande yra ar- į 
ti 20. S. G.

AUKAS PROF. BIRŽIŠKAI ' 

PRIIMA .

Bendruomenes apylinkės vai- l 
dyba pakvietė Em. Skrabulytę 
rinkti Clevelande aukas nelai
mės ištiktai prof. Mykolo Bir
žiškos šeimai paremti (kaip ži
nome, tragiškai mirė jo žmona

nuo 7 m. amžiaus), daromos su 
eigos su paskaitomis ir budžiai 
ruošiami į pažangumo laipsnius. 
Nutarta išleisti budžių reika
lams laikraštuką ir ruošiamos 
un formos. Kas norėtų įstoti į 
būdžius, prašoma kreiptis augš- 
učiau nurodytais adresais.

rinko naują Liet. Bendruomenės nas Malėnas 
apylinkės valdybą ir kontrolės iš pranešimų paaiškėjo, kad 
komisiją. Iš anksto gerai ir lai- Bendruomenės apylinkė per sa
ku per radiją spaudą ir atski- vo kadenc'ją išmokėjo lituanis- žodi tarė muz. Alf. Mikuls
kis pranešimais informuota vi- tinci mokyklai $387.10, Lietu- kia- Vytautas Braziulis kvietė 
suomenė gausiai atsiliepė į e- vo? nepriklausomybės kovai —,visus lietuvius draustis lietuviš- 
nergingos valdybos kvietimą $155.75, Lietuvių Radijo Klu- kose apdraudos organizacijose, tinti metai iš eilės ruošiamame 
ir aktyviai dalyvavo v:sų klau- bu: — $144.40, Bendruomenės kuri°s patarnauja ne blogiau, Clevelande, ir šiemet vasario 12 
s mų sprendimuose. , centrui — $137, kun. V. Šarkai kaiP » kitos amerikiečių ap- į d. 3 vai. p. p.WHK salėje, 500

sušelpti_  $126.50, jaunimo or- draudos kompan joG. Emilija Eucl'd Avė., dalyvaus lituanis-
Šis susirinkimas parodė, kad ganįzacįjoms _  $115 Čiurlio- Skrebulytė pakviesta rinkti au-'t nės mokyklos šokėjos. Sausio

Clevelando apylinkė jau sus;for- n.Q ansamį,ijuį _  $100, spor- kas nelaimės ištiktai prof. M. 19 d. “Cleveland Press” dien-
mavo tvirtais ir sveikais pa- į njnj{ams __ $96.48, V. Krėvės Biržiškos šeimai. Susirinkimas raštis įsidėjo Jūros Gailiušytės,
grindais, kad ji atliko gražių paminkiuį__$88.80, Vasario 16 pasisakė už iki šiol buvusią rin- į Violetos Žilionytės ir Audronės
soc alinių, ekonominių bei kul- t». kiminę sistemą renkant centri- Alkaityt'ės nuotraukas tautiniuo

nius organus ir ta proga buvo į s« drabužiuose, kaip galimų lai-

Balsavimus pavyzdingai pra
vedė Antanas Gargasas.

E namuose reikaluose nuošir-

TRUMPAI 

Tautų festivalyje jau sep-

x . . gimnazijai — $60, Vaidilos te-
.UnmU..re . i " 3' l!etUV1U 3aU , altu' - $30 ir t. t. Paskutinia- 

me valdybos posėdyje valdyba 
padarė dar šiuos išmokėjimus: 
i l'etuvių namų fondą — $500, 
lituanistinei mokyklai — $200, 
vaikų darželiui (jei bus suor-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Į (tEMPOS-DAlYS-BATERIJOS) Į

/V TAISYMAS , 
įnamuosedirbtuvėsej 

■—100% —■ 
Lakant nĄ.

Domo
TELEVISION

Ksav. inž. ASamėnas) 
[313OS.H«lsted-DA6-6807j

s pyvrrr^T'i 111 ii u 
PARKIIOLME SERVICE

STATION

5000 W. Cerrnab Rd., Cicero, I1L,
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
VVillia.m J. Grigelaitis, sav.

' 4 ‘XII
iitiiiiiiiiiifiiiiimiiiiHniiiiiuinimuii,

Skelbtis ‘‘DRAUGE” apsimoka, 
nea jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

- 'nnitiiiiiniiiimiiiiiinimiiiiiintiiiiiiiii.

yra suprasta bei vertinama.
Čia be abejo didžiausias nuo

pelnas yra dabartinio JAV Lie
tuvių Bendruomenės Valdybos 
pirm. Stasio Barzduko, kuris 
Clevelando apylinkės p’rminin- 
ku išbuvo nuo pat apylinkės į- 
kūrimo dienos (1952 m.), jis 
jai tiesė pagrindus, kvietė na
rius, verbavo bendradarbius, 
kartu su ja suaugo, ja sielojosi 
ir d rbo tiek, kad vargu ar dau
giau laiko ir energijos begal ina 
paaukoti lietuviškam reikalui. 
Jis buvo ir Bendruomenės idėjų 
platintojas, nuolat kalbėdamas 
per radiją, organizacijų susirin 
kimuose, m'nėjimuose bei šven-

ganizuotas) —
Radijo Klubui 
Tūlio dramos studjai 
:r t.t.

gr ęžtų balsų prieš betkokius 
mėginimus Lietuvių Bendruo
menę supartinti.

Nuoširdi padėka buvo išreikš 
ta buvusios valdybos reikalų 

$200, Lietuv'ų vedėjui Kostui Žukui, kuris, vai

mėtojų grupę,
— Danutė Gelgotaitė sausio 

7 d. susituokė su Stas:u Čip- 
kumi iš Kanados. Povestuvi- 
nėn kelionėn jaunieji buvo iš
vykę į Kanadą aplankyti įdomės 

$75, V. Bra- dybos pakviestas, atliko daug; nes vietoves. Kiek pasisvečiavę
$25

Atskirus pranešimus patiekė 
vargo mokykloms Vok'etijoje 
remti komisija, socialinių reika
lų ir ekonominės komisijos. Y- 
pač dvi pirmos'os komisijos, va
dovaujamos Pr. Karaliaus (var
go mok.) ir F. Eidimto (socia- 
l'nė) atliko pavyzdingą darbą.

Daug darbų atlikta, bet dalis
tėse, jis rašė spaudai straipsnius nesuspėta atlikti. Buvusiai val- 
ir kronikos žinutes, o reika- dybai nelabai sekėsi kultūrinėje
lui esant pats rinko Bendruome- srityje, nes nepas'sekė sudary-
nes parengimų programų skel- ti kultūriniams reikalams ko
binius, pats buvo parengimų vė 
dejas ir pranešėjas, pats vedė 
susirašinėjimą ir t.t. Todėl ne
nuostabu, kad susirinkę lietu
viai jam nuoširdžiai dėkojo už 
tą didelį darbą sugiedodami “Il
giausių metų”.

misijos, ir pačiai valdybai teko 
šią sritį tvarkyti.

Balsuojant 149 teisėtiems na
riams, iš 17 kandidatų naujoji 
valdyba buvo išr'nkta šios su
dėties: P. Balčiūnas, P. Gruodis, 
J. Gulbinienė, K. Karpius, J.

administracin'o darbo. , paš jos tėvus, Danutė grįžta Cle
Susirinkimas praėjo darnioje j velandan, o Stasys palauks Ka- 

darbo nuotaikoje. Kalbėta kon- i nadoje atvažiavimo vizos nuola- 
krečiai ir aiškiai, todėl per paly- į tiniam apsigyvenimui JAV. Da- 
ginti trumpą laiką buvo išspręs- nutė nuoš'rdžiai reiškiasi ateiti-
ta t ek daug reikalų.

Naujai valdybai linkėtina eiti
ninku veikime.

— Kosto Paulausko, Salezie-
senųjų valdybų jau išmėgintu ' čių gimnazijos atstovo Clevelan- 
keliu. Clevelando lietuviai yra de, naujasis adresas yra: 1340 
dėkingi buvusiai valdybai už di-' E. $2nd Str., Cleveland 3, Ohio, 
delį lietuvišką darbą. 1 telef. GA l-4820.? *

• '1 — Litui aist. mokyklos tau-
BUDŽIAI PLEČIA VEIKLI tinių šokių grupė vasario 4 d.

Clevelando lietuviai budžiai iš 
rinko naują valdybą: pirminin
ku ir laivo kapitonu — inž. Al
gį Pautienį (tel. SW 1-5879),; 
Nijolė Bartuškaitė — sekretorė 
•'r mergaičių sekcijos vadovė 
(tel. CE 1-6482), inž. A. Pautie- 
nis — akademikų sekcijos va
dovas: Vladas Žydavičius — sek

JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš 3*/2% Dividendą pas
ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI... AUTOBUSU KELIONE
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 myliŲ) atidaryti nauję sąskaitą 

#50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelione.

VELTUI. .TERMOMETRAI
Su kiekvienu #50.00 ar didesniu indeliu!

Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis mėnesius... Pradėkite indelius dabar ir 
tapkite turtingesni 1956 metais.

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, UI. - Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132
Atidara kasdien; Uždara trečiadieniais ...................................  JUOZAS GR1BAUSKAS, Vedčjas

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

važ uoja į Detroitą dalyvauti 
LSK Kovas pareng'me. Viso 
vyksta 28 šokėjos — daininin
kės. Kartu dalyvaus pianistas 
Antanas Smetona ir smuikinin
kas Saulius Alkaitis. Grupę lydi 
jos vadovas Liudas Šagys.

— Per gen. L. Enciklopedijos 

atstovą V. Rocevičių, 1892 Lam 
pson Rd., telef. KE 1-5264, pra
ėjusį sekmadienį L. E. užsisakė 
11 asmenų. Kadangi anksčiau 
išleistų tomų atsargos yra ribo
tos, prašoma nedelsti ir dar šį 
sekmadienį kreiptis į Spaudos

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., ai Mozart 

Chicago 82, IR. — TeL *^A 8-8617
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TELEVIZINIS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 8-Jų mSn. pilną garan

tiją. — darbas Ir dalys.
a Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.
Be to. visokiausi radijai, rekorda- 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlosnet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

TELEVIZIJOS 
r Radio Aoe-atu Taisymai
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sanyer St. 
Tel. VI 7-0087 -* VI 7-9037

CRANE SAVINGS "K"*
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietklevvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augšfas dividendus. Mėšluojame čekius. Parduodame ir 
Išperkame valstybės bonus. Taupytojams pataraauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ieit. nuo 9 iki vidurdienio.

MES PRISTATOME ANGLIS BEIj 
PEtlAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

1 kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės p» 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauštymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 1-1097

1

A. TV E RAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2545 W. G9th St. REpublic 7-1941

MIDLAND
Savings and Loan 

Associa+ion
IM S U R E 0
«EBB<

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. IA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN i
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’a

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
ieit. 9 v. ryto Iki 4:S0 p. p.

OFISO VALANDOS:
TreCtad. t ryto Iki 1J v., o 
Ketvirtad. 9 vai. Utį 8 vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų, Saukite sekančiai:

3415 S. LITUANICA A VE, CHICAGO, ILL,

ANTANAS VILIMAS
Telefonas — FRontier 6-1883

tolimų distan

JI

JONAS GR S KAS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos

‘‘Parduodam pigiau, taisom geriau”
J. G. TELEVISION COMPANY

2.512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomaūmui

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GfiLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 691h Street Tel. PRospect 6-0781
 (priešai* Sy. Kryžiaus ligoninę)

35

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Taisome automobilių motorus. Lyginame įdanžinius ir 

įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitos pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribūname su tilkika i įvairias vietų. 
Parduodame akumiliatorlus, padangas ir kt. automobilių dalis.
2641 West 71 st St,(kampas Taltnan Avc.)

Tel. REpublic 7*9842. Namu tel. WAIbrook 5-5934
3a
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Cleveland, Ohio
ALTO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Alto Clevelando skyriaus vi

suotinis organizacijų atstovų su 
sirinkimas yra kviečiamas sek
madienį (sausio 29 d.) 11:30 
vai. lietuvių salės patalpose.

Susirinkime be kitų reikalų 
bus svarstoma Vasario 16 iškil
mingo minėjimo ir aukų rinkimo 
reikalai.

Visos organizacijos maloniai 
prašomos į šį susirinkimą dele
guoti savo atstovus, ir visi or
ganizacijų atstovai prašomi šia
me susirinkime būtinai dalyvau
ti. Skyriaus Valdyba

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Clevelando skyriaus valdyba nu 
, tarė šiemet iškilmingą Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 38 
metų sukakties minėjimą rengti 
vasario 19 d. Minėjimo progra
mai atlikti yra pakviestas iš Chi 
cagos Al'ce Stephens vadovau
jamas moterų choras, kuris šia 
proga lankysis pirmą kartą Cle- 
velande.

Šiuo metu skyriaus valdyba 
•rengia smulkesnį minėjimo pro
gramos planą, kuris bus dar ap
tartas Alto organizacijų atsto
vų visuotiniame susirinkime ir 
po to paskelbtas visuomenei.

»A
ALTAS TARIA ACIC

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus valdyba šir 
dingai dėkoja Detroito lietuvių 
teatro vadovei režisorei Zi. Ar
lauskaitei . Mikšienei ir visam 
teatro kolektyvui už malonų at
vykimą į Clevelandą suvaidinti 
skyriaus tradiciniame vakare 
“dušo” komediją. Teatras šį 
vaidinimą atliko nemokamai ir 
tuo daug prisidėjo prie Alto fi
nansinio parėmimo. Taip pat 
širdingą padėką reiškiame Vaidi 
los teatro vadovui aktoriui P.

Indiana Harbor, Ind.
Parapinė apyskaita

Neperseniai vietos Šv. Pranciš 
kaus lietuvių parapijos klebonas 
prel. K. Bičkauskas paskelbė 
šios parapijus 1955 metų apy
skaitą ir pilną parapijos narių 
bei aukotojų sąrašą. Iš apyskai
tos matyti, kad pajamų iš viso 
turėta $38,910.90, o išlaidų pa
daryta $35.128.09. Iš parapijos 
narių sąrašo matyti, kad pa
rapijai priklauso 98 naujųjų at
eivių šeimos ir 26 viengungiai. 
Patirta, kad parapijai nepriklau 
3o 13 viengungių ir 4 šeimos, o 
senųjų ateivių nepriklauso 68 
šeimos ir nemažas viengungių 
skaičius. Iš bendro parapiečių 
skaičiaus naujieji ateiviai suda
ro 32%. Sutuoktuvių buvo 7, 
naujagimių pakrikštyta 20 ir pa 
krikštyti 3 paaugliai. Mirė 9 
(visi vyrai).

Numatomas parapijos išva
žiavimas (iškyla) rugpjūčio 26 
d. pas saleziečius prie Cedar La. 
ke. Parapijos vakarienė bus 
spalio 21 d.

Trumpai
— Vietos Balfo 95 skyriaus 

valdybos ir kun. P. Celiešiaus 
pastangomis sudarytos 44 dar
bo ir buto garantijos. Pagal 
šias garantijas į JAV galės dar 
atvažiuoti iš Vokietijos 124 žmo 
n'ės. 21 garantija pasirašyta 
senųjų ateivių, o likusios 23 — 
naujųjų ateivių.

— Vasario 16 minėjimas, A- 
merikos L'etuvių Tarybos Lake 
ir La Porte apskrities pastan
gomis, bus vasario 12 d. 6:30 
vai. Paskaitininku pakviestas 
dr. Jonas Adomavičius. Minėji
mas bus vietos lietuvių salėje.

— Alto Lake ir La Porte ap- 
skrit. valdybą sudaro š'e asme
nys: p'rm. Albertas Vinick (E. 
Chicago), I vicepirm. Antanina 
Nainienė, II vicepirm. F. Gro- 
ach (Mich'g. City), sekretorius 
kun. P. Celiešius, ižd ninkas Jo-

Šachmatų žinios
— Povilas Tantvaiša yra ne

tik didžioji mūsų šachmatų pa
jėga JAV, bet ir džentelmeniš- 
kiausias žaidėjas, mokąs savo 
elgesiu užsitarnauti gražų įver- 
tin'mą ir atsiliepimą iš rung
tynių rengėjų, jo varžovų bei 
šachmatų darbuotojų. Lietuvos 
spalvas jis gina nuo 1936 metų 
olimpiados Muenchene. 1939 m. 
jis dalyvavo Buenos Aires olim 
piadoje. Nuo to laiko Tautvai- 
šos vardas tapo žinomas šach
matų pasaulyje, lydimas gra
žaus įvertinimo, kaip ža'dėjo ir 
asmenybės. 1946 m. dr. Troeger

LŠST gali priklausyti ne vien 
tik lietuviškos k'lmės asmenys, 
bet ir kitų tautybių asmenys, 
kurie domisi mūsų kultūra ir 
pritaria ar s'ekia Lietuvos su
verenumo atstatymo.

Po susirinkimo bus draugiš
kas pobūvis.

Laikinoji Klubo Valdyba

.knygoje ne
paprastai šiltai atsiliepė apie 
Tautvalšą. Tautvaišą, kaip žai
dėją ir asmenį, labai kilniai įver
tina latvių žurnalas "šacha Pa- 
saulė”. Tautvaiša savo kilnumo 
nesuterš, nežiūrint, kad tai jam 
gali kainuoti meisterio titulas 
ar pirmoji premija. Tam pavyzdį 
rasime ir neseniai įvykusiose 
Illinois valstybė pirmenybėse, 
kuriose Alb. Sandrin ir Povilas 
Tautvaiša dalinosi pirma vieta, 
turėdami’po 5:1 taškų. Ketvir
tame rate Tautvaiša žaisdamas 
su Wiegmanu buvo įėjęs į bloges
nę baigmę. VViegmanas galėjo

Maželiui už talkininkavimą pa- nas Sklerys (Gary). 
reng ant vaidinimui sceną ir vi-l ,Jonas Ervydis
siems kitiems, kurie skynausį
valdybai pagelbėjo suorganizuo-i — . ....
ti vakaio bufetą ir atlikti kitus, KaCin©, WlS.
su vakaro parengimu susijusius 
darbus. Alto Skyr. V-ba

INFORMAC. SUSIRINKIMAS
Bendruomenės apylinkės ka

lendoriuj yra įregistruotas de
mokratinių grupių sus'rinkimas 
lietuvių visuomenei, įvyks va
sario 5 d. po pamaldų lietuvių 
salėj.
Rockford, III.

Koncertas pas mus
Lietuvių Bendruomenės Rock- 

fordo apylinkė Lietuvių Kultū
ros Klubo salėje, 716 Indiana 
Avė., š. m. sausio mėn. 29 d. 
3 vai. po pietų rengia koncertą. 
Programoje operos solistė Iza
belė Motekaitienė dainuos lietu
vių ir pasaulinių klasikų kūri
nius, o pianistas Manigirdas 
Motekait's skambins piano so
lo ir akompanuos solistei. Be to, 
pasirodys ir lietuvių šeštadieni
nės mokyklos mokiniai.

Tolimesnėje programoje šo
kiai, bufetas su skanais užkan
džiais ir gėrimais, kuriuos pa
ruoš sumanioj lietuvaitės šei
mininkės. Susidaręs pelnas bus 
.skinamas lietuviškai mokyklai 
paremti, kuri dabar veikia Šv. 
Elzbietos centro patalpose.

Biletus galima iš anksto įsi
gyti Lietuvių Kultūros klube, 
pas platintojus ir prie įėjimo 
paaukojant vieną dolerį.

Rengėjai kviečia visus atsi
lankyti į puikų ir retą šios rū
šies parengimą pasiklausyti ge
ros muzikos ir rimtų dainų.

L. T. B. Apylinkės Valdyba 

Hollyvvood, Fla.
Ralfo III skyriaus susirinkimas

Balfo 141 skyriaus susirinki
mas bus š. m. vasario 5 d. (sek
madienį) 2 vai. popiet pas Oną 
ir Vincą Skupeikus. 1309 N. 24 
Avė., Hollywood, Fla.

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybė

Precin Photo StudioINC.
EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius- 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842

Viri kviečiami
Maloniai kviečiame dalyvauti I 

Lietuvos Šaulių Sąjungos Trem 1 
tyje Wisconsino klubo visuoti
niame narių susirinkime, kuris 
įvyks sausio 29 d. 3 vai. p. p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
(815 Park Avė.), Racine, Wis.

Susirinkime bus svarstoma 
klubo namų įsigijimui fondo stei
gimo klausimas ir kiti aktualūs 
lietuviškojo gyvenimo reikalai.

Visi skyriaus nariai maloniai 
kviečiami atšilankyti.

Ralfo I II Skyriaus V-ba

Per virš pusę šimtmečio

Schoenfeid
RFC. U S PAT. Oft

-TE A- 

Pasižymėję žolių vaistai

LA XA TIV E

Skubini paicellisti 
užkietėjusius vidurius

VISOSE VAISTINĖSE

KmttoumJį;
r*r IŠ TOL, Ift ARTI

NAUJI OIDELI TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTTMO ĮRANKIAI 
ILGU METŲ PATYRIMAS - PIGUS !RSĄŽININGAS PATARNAYtMAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 CHKLA60 36, ILL. Tel. V/AILuok 5-9209UyW ' " ' " ' A . —  

Ū32S30

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
248 f So. Oafcty AVCCue Tel. YArds 7.3278

MBS PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELMELfAM, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Par 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

Reeseveft FuritNure Miegame Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už SI 69.00

Į šį setą įeina lova. dreseris. ko
moda, apringsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklSm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas Ir 
kitokių baldo. Galima užeiti vaka
rais Parduodame išmokėjimais. 
Už fi mėnesių išmokėjimus neima
ma jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite j šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2.310 STOT MMMKVELT RO*I» Tel. SEelej S • *111

Peily llundntil*. sav. ir men&dSerle 
Krautuvo atidaryta aekmadlenlals vrno 11 Ik’ 4-i«

nutraukti partiją, laukdamas į- 
vertinimo, bet jis žaidė ligi ga
lo. Aštuoniasdešimtame ėjime 
padėtis pradėjo keistis Tautvai- 
šos naudai, devyniasdešimtame 
ėjime Wiegmanas jau buvo pra
laimėtoje padėtyje. Tada Taut
vaiša, įvertindamas jo anksčiau 
parodytą džentelmeniškumą, pa
siūlė lygiąsias. Tai kainavo, a- 
not Tautvaišos, užtikrintą pir
mąją vietą, bet jis nesigaili taip 
padaręs, neg tik atsilygino už 
VViegmano gražų gestą, kai pa
starasis sutiko žaisti partiją to
liau, kuri tęsėsi iki 2 vai. nak
ties.
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— Bostono t a r p k į ubinėse
rungtynėse lietuvių antroji įvei
kė Newtono YMCA 3:2, bet ki-' 
tose pralaimėjo prieš pirmau-1 
jantį Quincy klubą Su
Nevvtonu taškus laimėjo Alber-' 
tas Giedraitis, Stasys Kazlaus
kas ir Leopoldas Šveikauskas. I 
Su Quincy — Leopoldas Švei
kauskas V2 ir Gediminas Švei
kauskas 1. Lietuvių trečioji bai
gė su Cambridge YMCA lygio
mis 2i/j:21/2. Taškus pelnė: Ta
das Nag'nionis y2, Alg. Ivaška 
1 ir Saulius Vaičaitis 1. Lietu
vių pirmoji pr. šeštadienį įveikė 
Bostono meisterį Boylston klu

ki!

įO-Lli-

PANEL BED i

CHEST

bą 3:2. Pabrėžtina® laimėjimas, 
nes lietuvių pirrfioji į rungtynes 
stojo su 3 pakaitais (D- Dlklnis. 
G. Šveikauskas ir T. Naginio
nis). "Naujas kraujas” padėjo 
laimėti rungtynes. Taškus lai
mėjo senieji vilkai — Kazys Mer 
kis, Audrius Keturakis ir nau
jasis — Naginionis.

— Dr. A. Nusvyri*. Clevelan
do tarpklubinėse rungtynėse 
žaisdamas už Atlantic Internatio 
nals, laimėjo tašką iš vengro S. 
Homyak. J. Staniškis uždirbo 
pustaškį Clevelando Twist Drill 
klubui, sužaidęs lygiomis su J. 
Bogdan. K. Merkis

NIGHT
STAND

V >

LARGE DOUBLE DRESSER 

AMD BOOKCASE BED
in Platinum Mahogany

«
Luxurious styling that doesn't give a 
hint of the low-low pricel New platl- 
num-iinish genulne mahogany, ac- 
cented by hardware finlshed in silver. 
BoW-front and straight drawers . . . 
dovo-talled and center guided. The 
big lilting mirrer Is of PIttsburgh plote 
glass .. ■ and all pieces are proteeted 
wlth famous Du Pont Dulux for lonq 
lite. A stand-out bargain by Baseett 
the vrorld'e largest manuiacturer oi 
bedroom furnlture.

Visi turi progos dykai laimėti
RAŽŲ MIEGAMOJO KAMBA $l’*)/*\/’\AA
SETĄ, Vertės ..............................................

GRAŽŲ 

RIO

Traukimas įvyks šių metų vasario 13 d. Nereikia atvykti kai bus traukimas, tiktai 

užpildę apačioj esantį kuponu iškirpkite ir tuoj pasiųskite šiuo adresu:

JOS. F. SUDRIK FURNITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS

=4

Aukštas dividendas — apdraustas saugumas ir pelningi patarnavimai.
talpi KPrfc įvirtai, apdralstcm o10.oou.ooo įstaigoje. ai kscialsias. >ai jai pai»ii>iman i»ivii»i.m»as i * pairi r im esimkn. 
Tl sysKATTAH. KITI TAI »»> MO MKAIUAt: OKI IOSAL. IM»Xt N. KALE. I»t IK tAhAll.lt Sht ItlAI. liALItl TAI l’T 11 IH l'Cll LAI4RI M. HL 
ta t pa k trr: i«i.AinA* roNiuciAAT cerils ik apMohaat visokiai man kilas, vei/ilt patarnavimas nariams iarkiciam ir 
PAKUI <»l#A vi V AIDŽIOS boa I K MAMf PASKOLOS PRIEI5AMIAI ŠIOM MALAGOM. SI AI.SoT MCSŲ ATKKI'y O r A IOKAO.) IR KITAN IM-

AOHMACMAN PASALKI!' — OKOVLIIII.iL tt-l&Ift.

CHICAGO SAVIHGS and LOAM ASSOCIATIOM, 6234 SOUTH WE8TERN AVĖ.
I PIRM. 12 \ AL —8 VAL.: A MILAI). IR PENKI' 9 Iki 1 A AK.; KET 9 IKI 8 vai. vflk.: Ireč. LiD.UtA l'A V1SJ plI.A A; Ofcftl. 9 IKI i POPLĖT- n—-— --------- -- ----- .

tAhAll.lt
OKOVLIIII.iL
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PAJIESK0JIMA8
POVILAS AVIŽA, Adomo sūnus, gy
venęs Bostone, jleškomas sesers gy
venančios Lietuvoje. Kreiptis šiuo 
adresu — Mik Mary IiUniultU. 1800 
Clay St., Gar y, lįsi.

PAJ IEŠKOJIMAI
LIUDVIKAS PUODŽIŪNAS, Pet

ro, gimęs Pajevonyje. Jieško sesuo 
Teresė Puodiiūnaitč.

AGt’Tft BALČIŪNAITĖ arba jos 
tėvai Balčiūnai. Prieš karą gyvenę 
Baltimore, dirbę siuvykloje. Jieko 
Monika Sapiegienė. Praneti — P. 
Starkienei, 7236 8. Rockwell St„ 
Chicago 29, III

PAJIEŠKO.IIMAS

Pajieškomi kun. Vincas Vilkaitis 
ir Jonas Adomavičius, kurio j ieško 
sesuo Marcelė. Atsiliepti šiuo adre
su: Pranas Jancaras, 2ll3 W. Bal
timore St., Baltimore 23, Maiyland.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

CHICAGO ACADEMY OP 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Medlcal Techniųue Career

Register now for Jan. 31st classes
410 South Michigan Avenue 

Tel. HArrison 7-2493

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

I R

Paskolos Duodamos Namų {gijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTUNITIES REAL ESTATE

308

IŠNUOMUOJAMA

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGE8 stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ftESTAD. 8:30 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
K1.KAD. H: 30—9:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418

7121 8o. ROCKWELL ST.

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSH.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CHAME SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UL

OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

RPBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA.

Pilnai Įrengta. Ideali vieta siuvėjai. 
Prie persėdimo kampo. Nuoma $86. 
gera sutartis. Garu apšildymas. Dėl 
ligos Įkainuota skubiam pardavimui. 
Pamatę Įvertinsite gerą plrklnĮ. 
2353 N. Callfomlu. C.Viltal 7-0747.

ItCBV VALYKLA — 4 gražūs gyv. 
kambariai Ir didelis kiemas užpaka
ly. Garu apšild. Su baldais ar be bal
dą. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Ideali vieta siuvėjui. įkainuota sku
biam pardavimui. Pamatę Įvertinsite 
gerą pirkini. 7039 \Ventwoiih 
Avė., TRIangle 4-4179.

DELIKATESŲ KRAUTUVĖ — ge
rai einąs biznis (steigtas prieš 18 m. 
Ideali vieta parduoti šviežią mėsą. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Kai
na $3.960, Jslialtant Ir prekes. Pama
tę įvertinsite gerą pirkini. 6305 Loo- 
mls. WAIbrook 6-0779.

UŽKANDINft-Lunchrooan. Visi } 
rengimai nerūdijančio plieno. Prie 
kampo, biznio rajone. Ideali vieta 
porai. Dėl ligos turi būt greit par
duotas, prieinama kaina. Prieina
ma nuoma. Gera sutartis. Reikia 
pamatyti įvertinimui. 1650 Maple 
Avė., Evanston. Skambinkite sa
vininkui DAvis 8-9330.

A. LAURAITIS
REAL ESTATE BROKF.RLS

7229 S. Washtenaw Avė.
Tel. GRovelrill 6-6C84 

Namų ir biznių pirkimas bei
pardavimas. Ypatingai speciali
zuojasi biznio srityje.

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Washington Street 

TeL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue' 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

ĮSIGYKITE DABAR !

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

Išnnom. 4 kamb. butas. Arti 21st 
ir Halsted St. $20.00 j mt-n.

TAylot 9-0271
IŠNTJOMUOJAMAS atskiras, geras 
kambarys. Skambinti RuckweU 2- 
1777.

Išnuoiu. 2 atskiri apstatyti ka.mb. 
Apšildomi. Kreiptis 1928 So. Ca- 
nalport Avė., 2-iiie augate užpak.

P. STANKOVIČIUS
ttEAL ĖST. ir IN8VR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

PL DAnnbe 6-3703 
Padeda p Ir kiti . parduoti namui 
Ikbia, biznius. Parūpina paskolas 
traudlmus ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
aa Kasdien nuo 10—7.

REAL ESTATE

I8NU0M. 4 kmb. butas (prieky). 
Venec. užuol., vonia, karštas vand. 
Suaugusiems

2143 W. 24 St.
DEL VYRO MIRTIES parduodamas 
210 akrų Clkls su gyvuliais ir maši
nom. Arba parduos tik žemę. Visi pas 
tatai nauji. Arti miestelio; lietuviška 
parapija. Kreiptis — Mrs. Mary Ba- 
lakavage, R No i, Custer, .Michigan. 
Tel. Scottvllle Michigan 121 F 23.

ENGLETVOOD rajone išnuomoja
mas ttvarkingam vyrui mieg. kamb. 
prie mažos šeimos. Galima naudotis 
virtuve. WEntworth 6- 3077.

BUILDING & REMODELING
NAMŲ STATYBA

V. AUGUSTINO 
Lietuvos Vaizdų albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis ir visiems, nežiūrint kas 
kokia kalba bekalbėtų, nes albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą visiems 
suprantama kalba. Antroji albumo 
laida yra naujai pertvarkyta ir 
pridėta apie 50 naujų vaizdų.

Visi kviečiami jį užsisakyti Ir 
savo draugui p a s i ū 1 y ti.

Kaina — $6.00
Jj galima užsisakyti sekančiai:

•‘DRAUGAS’’ 

2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

ir pas platintojus .

BUDRIKO VASARIO MENESIO BALDU 
IŠPARDAVIMAS

Nuolaidos visoms prekėms iki 60%. 
Prekės aukščiausios rūšies, geriausių 

Amerikos Išdirbysčiy.

CONFECTIONERY & VARIETY 
STORE. Saldainių Ir (vairių daiktų 
krautuvė. Seniai įsteigta; daug pre
kių. Dtdellos gyvenimui patalpos. 
Nuoma $96. gera sutartis. Dėl kitų 
Interesų nori skubiai parduoti. Ne
brangiai. Apžiūrėję (vertinsite. 4878 
W Armitage, TUxedo 0-0351. 
8UPER GROCERY & MEAT MAR
KET. Gerai einąs biznis, moderniški 
Įrengimai. Prieinama nuoma, gera su 
tartis. Dėl ligos nori skubiai parduo
ti, nebrangiai. Pamatę (vertinsite ge
rą pirkini. 0142 W. North Avė. arba 
šaukite savininką — MErrimac 7- 
2155 arba NEvada 8-6508.

RŪBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA. 
Gerai einąs biznis, pilnai (rengtas, 
kartu ir “press machlne”. Pilna kai
na $1,500. Dėl kitų užsiėmimų nori 
skubiai parduoti. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Gyvenimui patalpos už
pakaly. 1460 S. Avery Avė., ROek- 
well 2-2255.

MALDAKNYGE

“ JAUNUOLIŲ MALDOS”
Kurią paroott 

Knn. P. Kirvelaitis 

Kaina: $1.50 ir $2.50
Užsakymus adresuokite

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

Parduodamas MOTERŲ R f B V 
SAL1ONAS Ir kt. labai geroje biznio 
vietoj Marųuette Parke. Seniai Įsteigt. 
Klljentūrą sudaro moterys, mėgstan
čios geriau rengtis. Moderniška krau
tuvė ir Įrengimai, kilimai, air-condi- 
tioned, pilnai (rengtas pertaisymų 
kambarys. Metinės pajamos viduti
niai apie $68,000. Sumani pirkėja gali 
padvigubinti pajamas. Patyrimas ne
būtinas; supažindinsiu su darbu. Ver 
čiama parduoti dėl silpnos sveikatos 
bei kitų užsiėmimų. Vieta tinkama 
sumaniai lietuvei, nes didžioji dalis 
klijentūros yra lietuvės. Gera proga 
pirkti blznj prieš pavasario Išparda
vimą. Prieinama kaina. Tel. HEm
lock 4-4321

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokių rūšių apdrauda, Notarijatas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WAL 5-601

Prieš pirkdami ar parduodam 
oamtu, biznuia, sklypus ai ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENBURANO1 

8405 Weat 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-357* Ivak. Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės 1

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield. teL LAI. 8-8881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
'ak. fieštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. z 

Trečladlneials uždaryta

$3,600 METINIŲ PAJAMŲ, plius 
5 kamb. butas. Mūrinis rooming- 
houae. Pardavėjas išvyksta j Mi
chigan. Karštu vandeniu apšild. 
Garažas. 26th ir Avers. $18,900; 
įmokėti $6.000. SVOBODA, 3739 
VV. 26th St. LAmnlale 1-7038,

CICERO, EKSTRA! Naujas 4 
kamb. bungalow. Automatiškai ap
šildomas. Spintos virtuvėje. Tik 
$15,500; įmokėti $4,000. SVOBO
DA, 6013 Cermak Road, BIshop 
2-2162.

CICEROJE $23,700
5 Ir 6 kamb. mūrinis. Arti 50th Avė. 
Ir Cermak Rd. GERAI IŠLAIKYTAS. 
Daug priedų. 2 autom, garažas. GE
RIAUSIAS PIRKINYS NAUJUOSE 
METUOSE.

Kreiptis pas — LEVICKĄ 
TOumhall 3-4858

DĖMESIO

REIKALINGAS PUSININKAS 236 ak
rų farrnai V\ isconsine. Pageidaujama į nei t 
$4,500. Yra 50 Holstein karvių — 27 
melžiamos, kitos priauglčs. Geri pastatai 
ir visos reikalingos mašinos. Dabartinis 
pusininkas išvyksta j rytų valstybę. Tei
rautis Chicagoje tel. CAnal 6-466.3 arba 
rašyti — DRAUGAS, Box 3413, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago 8, Illinois.

Įvairūs <ątalsymal Ir pardavimas
jei norite’ pirkti ar užsakyti namą. 
*.urla būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar uisa- 
<yklu pas

Susitarti laukit REUance 5-8202

V. ŠIMKUS 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir

sekmadieniais nuo 10—4 vai. 
Adresas: 4645 So. Reatine Avė., 

CHICAGO 32, ILL

HELP WANTED MOTERYS

NURSE AIDĖS
FULL OR PART TIME

GRANT HOSPITAL
Have openings for all shifts
$40 for veeik days
$42 for evenings and niglits

Call personnel Dept.
DIversey 8-6400

551 W. Grant Place
STENOGRAPHER

for small office. Light dietation and 
general office duries
Good starting salary 

Company benefits
Gali VA 6-1131

TYPIST

5 day week. Paid vacation and 
pension

VAUGHAN SEED CO.
601 W. Jackson

2717-19 West 7lst Street 
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
• • 8 ■ t I H 8 I 1 I I I t t >1 t I J T J Bl ^’<l

jmiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimmitt
S LIETUVIŲ STATYBOS f 
ž BENDROVE =
! MŪRAS I
į BUILDERS, INC. į
~ Stato gyvenamuosius ns- s 
2 mus, ofisus ir krautuves pa- 5 
5 gal standartinius planus ar = 
s individualinius pageidavimus. = 
~ Įvairūs patarimai staty- = 
5 bos bei finansavimo reika- 5 
5 lais, skiciniai planai ir na- 5 
s mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis S 
E j reikalų vedėją šiuo adresu: s
I JONAS STANKUS |
5 kasdien nuo 4 vai. popiet. E 

= Tel. PRospect 8-2013 arba E 

LUdlow 5-8580.
5 6800 SO. CAMIBKLL AVĖ., =

CbitAgo 29, Ilimola 2

lllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIlUlllil

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijom 
rinkinys. Nedidelis skaičius iioa 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8. ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllll

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tai Juozo švaisto

/ffiKfffl
šioje knygoje gražios mūsų žmonių 

pasakos, su paveikslais. Jas miela 
■kalto ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. lt 
viso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didelė nuolaida. f
Užsakymus kartu su plnlrals siuskite:

• 1 D R A U G A S ’ ’ 

2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

jigiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Jei turite perduoti ar iinuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640. 
Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll

Sofa ir fotelis, Nylon Foam Rubber, vertės $250 — už ....$129.00
Siminous lova ir kėdė — už ....................................................... 39.00
4 daliij miegamojo kambario setas, vertės $225 — už ..........119.00
9x12 vilnoniai kilimai, įvairių spalvų, vertės $129 — už .... 79.00
27x54 vilnoniai karpetni, vertės $11.00 — už ....................... 3.99
9x12 klijonkės (linoleum), vertės $9.00 — už ......................... 3.95
Maži, gražūs karpetukai, vertės $2.50 — už............................ 99c.
Didelės mieros blanketai, vertės $4.00 — už .......................... 1.99
Vilnoniai blanketai, vertės $10.00 — už ................................ 4.95
Geriausios kaldros, vertės $15.00 — už .................................... 5.95
Geriaiusi Sealy matracai, vertės $59.00 — už ......................... 39.00
17 colių televizijos po ............................................................... 89.00
21 colio televizijos, po $109.00 ir ankščiau.

8 pėdų geriausi šaldytuvai po ...................................................$119.00
10 pėdų General Electric šaldytuvai po ................................ 159.00
6 pėdų General Electric šaldytuvai po .................................... 99.00
Geriausi Vniversal, Tapan, Siegler pečiai po ......................... 119.00
Cadillac dulkių valytuvas ....................................................... 69.95
Hoover dulkių valytuvas su visais priedais, vertės $99.95 už 59.00
Dulkių valytuvai, vertės $49.00 — už .................................... 29.00
Skalbiamos mašinos — Maytag — už .................................... 89.00
General Electric autom, indų plovimui mašina, vertės $250 už 189.00 

LENGVIAUSI IŠMOKĖJIMAI 

Sutaupykite nuo 33% iki 60% ant 
žaislų, lėlių, baldų

JOS. E. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street 

Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara plrmad. ir kctvlrtud vakarais iki 9:30 P. M. Sekmadieni 10-5

Rudrlko Lietuviška Radijo Valanda leidžiama klekv. ketvirtadienio 
vakarą nuo 8:00 Iki 7:00 vai. Iš WHFC radlo stoties. 1480 kllocyolea. 

su žymiais dainininkais Ir orkestru.

RESTORANAS, 1823 W. Wilson
Avė. Parduodamas dėl mirties šei
moje. Gera vieta, įsteigtas prieš 30 
m. Ideali vieta porai. Nori skubiai 
parduoti, kaina $2,800. Kad įverti
nus turite ]>amatyti. Susitarimui 
skambinkite savininkui

REgent 4-9647

Greitam pardavimuo namas ir ta
verna. Erdvi sale, virtuvė prie ta
vernos, ir kamb. butas pigiai. 
Pasimatykite su savininku.

7348 So. Raclne Avenue

G I R L

BOOKKEEPING W0RK
Knotvledge of Comptometry help- 

ful, būt not necessary. Mušt be able 
to ūse adding machine.

Tel. CA 5-2468

RESTORANAS. įsteigtas prieš 22 
m. Gera vieta; alr-condltloned; ga- 
zu apšild. Gyvenimui patalpos. Res
torane galima aptarnauti 65 iki 70 
asmenų. Talppat Ideali vieta klubui. 
3842 W. North Avė., 2-me augšte. 
Skambinkite ALbany 2-9518 tiktai 
tari) 8 Ir 10 v. r.; nuo 2 iki 3 v. po- 
pšet; savaitgaliais BErkshire 7-0075.

KIRPYKLA — 6461 N. Callfornla 
Avė. Brutto pajamų virš $10,000. 
5 kėdės. Pilni (rengimai. Gražus gy
venimui kamb. užpakaly. Nuoma $80, 
gera sutartis. Garu apšild. Nori sku
biai parduoti, nebrangiai, $2,800. Ap
žiūrėję (vertinsite gerą pirkini. Susi
tarimui skambinkite savininkui — 
INdepetlenoe 3-2385.

KIRPYKLAS 3 kėdės. Du kirpėjai 
dabar dirba. Visi modern. Įrengimai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Pa
geidaujant, gyvenimui patalpos. Ge
ras biznis. Turi būti skubiai parduo
tas dėl silpnos sveikatos. Pamatę (ver 
tinsite gerą plrkln). 0221 Northwest 
Hlghvvay, N'Ewcastle 1-8993.

GROCERY-DELIKATESŲ krautu
vė su 4 kamb. butu užpakaly. Gerai 
einąs biznis. Nuoma $71, gera sutar
tis. Ideali vieta mėsininkui. Moder
niški įrengimai. Vienas negali apsi
eiti. nori skubiai parduoti. Nebraų- 
glal, $3,800. Pamatę Įvertinsite gerą 
plrkln). Susitarimui skambinkite

CUlffslde 4-1840

CROCERY-MEAT MARKET — 
ŠALDYTO MAISTO KRAUTUVĖ IR 
NAMAS. Oeral einąs blznla Vist mo
dern. įrengimai. Dėl silpnos sveikatos 
turi būti greitai parduotas, nebran
giai. Apžiūrėję (vertinsite gerą pirki
ni. 2840 S. Archer. Skambinkite sa
vininkui LAfayette 3-0044 arba PRo- 
■pcct 0-5084 po 7 vai. vak.

GROCERY — MEAT MARKET.
Baltimore, dirbę siuvykloje. Jieško 
Monika Sapiegienė. Pranešti — P. 
mus tvarkingam vyrui mieg. kamb. 
virtuve. WEntworth 6-3077.

GROCERY-DELICATE88EN-PA- 
CKAOE LIQUOR8. South Sldėje. ge
ra kampinė vieta. Biznis (steigtas 
prieš 29 m. Ideali vieta mėsininkui. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Sav. 
eina | pensiją, (kalnuota skubiam par 
davimui. Pamatę Įvertinsite gerą pir
kini. Susitarimui skambinkite savi
ninkui VInccimcs 6-8880.

Rcmkite dien. Drauda!

CICERO. 2-jų butų — 5 kamb. ir 
3 kamb. rūsy. Centrinis alyva šil
dymas. Garažas. Mokesčiai tik $64. 
$16,300; įmokėti $5.000. SVOBO
DA, 3739 West 26th St LAwndale 
1-7038.

GRICERY — MEAT MARKET. 
Pilnai modemiškai įrengta “self 
Service” krautuvė, {steigta prieš 25 
m. Pelninga vieta. Biznis parduoda
mas atskirai arba kartu su 2-jų bu
tų modemišku namu. Kreiptis tiesiog 
pas savininką. Tel. STewart 3-1641.
ooooooo<xxx>o<kx>cooo<x>oooo<

Kas Nori namų, farmų ir biznių 
pirkti bei parduoti, kas nori gauti 
paskolas — morglčlus, apdraudimu* 
— Inšurannus, kas nori biznių kny 
gas suvesti Ir Jums nuoširdžiai pa
tarnaus Ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
9016 S. Cottage Grove Ave^ 

Chicago
COOK COUNTY BUSINESS 

BKOKERS 
Telef. HTdson 3-7828

Namų tel. PRnspect 8-2630

4607 S. TALMAN

2 po 6 kamb. Apkaltas medinis na
mas. Ir 3-jų kam. namukas užpakaly. 
Kaina $15,800; įmokėti $4,000.

HEmlock 4-2012

NEPAPRASTAS BARGENAS

3 augštų mūras — 4 po 6 kamb. 
ir biznio patalpos. $5,000 arba $7,000 
įnešti, likusią skolą lietuvis savinin
kas palauks 4%. Nepraleiskit progos 
pamatyti.

Apartmental, rezidencijos Ir skly
pai sąžiningai parduodami Ir perka
nti pas

EVALDĄ KURŠIU 

REpublic 7-2897 

REpubUc 7-6232

BRIGHTON .PARKE. Labai geras 
mūrinis namas su maisto produktų 
krautuve Ir 6 kamb. butu. 2 autom, 
mūr. garažas. Centrallnls šildymas. 
Norima parduot greit už tad pigiai.

MŪRINIS su rūsiu Ir pastoge. 2 po 
6 kamb. Centrallnls šildymas alyva 
pirmame augšte. Garažas. Kaina tik 
$20.900.

VENTA REAL ESTATE 
4409 8. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

UNUSUAL W0MAN

Home Decorators, Ine., vili hire 
& train several for china counseling. 
Mušt be neat & attractive & necd to 
caru $100 & more each week. Car ne
cessary. For appointment phone

GArden 4-3645

REIKALINGA MOTERIS namų 
mošos darbams.

VIrginia 7-3037

BILLER-TYPIST
Posltlon open for tvoman 18-45 tvlth 
typlng speed of 40 words per minute. 
Many avenues of advancemant. Lar- 
ge offlccs with fi-iendly congenlal 
surroundlngs. 5 day, 37% hour week.

American Hospital Supply Corp. 
2020 Rldge Avė., Evanston Vn 4- 
6060.

MARCH 0F DIMES

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

JANU AR Y 3-31

AtfilftDflS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka
Užsakymus su pinigais siųskite:

8S9 pat., kaina 12.50 
DRAUGAS. 3384 8. Oakley Avė..

Chicago 8, III.

-LTS
PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Mapletvood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

MISGELLANEOUS 
įvairūs Dalvkai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
B’Albrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland AvC., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stsnčianskas ir A. Lapkna 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49tli COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympic 

2-6752 ir OLympic 2-8492

. .ai

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844

WAIbrook 5-3451

AUTOMORILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO * l C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
štllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keldamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WF.STERN AVĖ.. RE 7-9533

Stos nuostabios Ir nepaprastos kny 
gos personažus šitaip (vertina rą
žytoje* Gliaudą: “...Wtsas — pa 
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama. Tatjana—nesuprantanti sle 
los sąvokos, bet myliatl skalsėta 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo esmės, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotėjlmo pro<
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NAUJUOSIUS METUS PRADEDANT...
REPORTAŽAS Iš NAUJŲ METŲ BALIAUS

... Ore plaukia odekolono ir 
cigarečių kvapas. Plazda balinių 
suknučių vualis ir povo išdidumą 
demonstruoja kolegių sijonai. Vie
nur žydi rožių korsažai, kitur or
chidėja rodo kolegos jautrią ir pla 
čią širdį, o čia pat vyras aiškina 
žmonelei, kad po vestuvių gėlės 
yra nereikalingos išlaidos ... Prie 
vieno, kito stalo sužibsi šilkiniai 
smokingo atlapai, čia pat švysteli 
ir kaimyno švarko nužujintos al
kūnės, ir visur, be išimties, liejasi 
džiaugsminga nuotaika. "Gaudea
mus!”

.... Pamažu renkasi poros, il
galaikės ar vienkartinės, ir niekas 
neužjaučia namuose likusios nepa
kviestos kolegės.

— Na, kaip tu čia toks vienišas 
Naujų Metų baliuje? — Kažkuris 
suabejoja draugų jieškančio jauno 
inžinieriaus populiarumu.

— Kolega, humoras! Penkias 
galėjau atsivesti! Žinoma, kai dvi 
atsisakė, — iš principo nutariau a- 

* teiti vienas! Ar ne geriau taip?— 
įtikinančiai skamba balsas.

Sunku ginčytis su diplomatais. 
Gal ir geriau! Tačiau kai nuplau
kia užsisvajoję tango garsai, kai 
salėje poros ritmingai sukasi, kai 
skruostą kutena kruopščiai surai 
tytos garbanos
abejonės, kuriam geriau.

... Prie kampinio stalo sėdi pus
tuzinis vienišų pirmamečių kolegų, 
visiškų fuksų, kurie pagerbdami 
romėnų išmintį muša taurėmis už 
šūkį: Ačiū Tau, Dieve, kad aš gi
miau vyras pi

Gaudeamus!
.. . Salėje verčiasi Dunojaus ban 

gos ir sakytum, kad maestro sten
giasi perpjauti savo smuiką. So
listas, pasiremdamas pianino kla
višais, pučia į mikrofoną ir visus 
užliūliuoja su naujo lietuviško rum 
ba žodžiais “Ar aš tau, sese, ne
sakiau”. Senieji metai lieja pasku
tinį prakaitą per kolegų kaktas, 
o šokiui nutilus atgyja kelionė ap
link stalą gretimoje salėje. Vieni 
skuba prie bufeto papildyti kalo
rijas, kiti ilgiau apsistoja prie ba
ro, kad būtų lengviau pamiršti kon

apsiuvinėtoje balinėje suknioje.
— Už jūsų naują kabinetą, — 

ponas daktare! Už jūsų pacien
tus. Į sveikatą! — Kelia taurę į- 
raudusi direktorienė.

— Ach, mieloji, jau susimaišei. 
Kaip galima gerti už pacientų 
sveikatą! Ką veiksi su nauju ka
binetu, jei visi sveiki bus? ban
do gelbėti padėtį “grosernės” sa
vininko žmona. Žinoma, niekas dėl 
to nesijaudina. Naujų Metų baliu- 
je_ juk lengva susimaišyti su lin
kėjimais, lengva sumaišyti tostus 
ir net žmones.

— Už mūsų naują statybos ben
drovę! — įtikinančiai rekomen
duoja ponia inžinierienė ir kruop
ščiai papildyti tostai pakyla augš- 
tvn. Už Naujus Metus!

. .. Salėje aiškiai siaučia mote
riška diktatūra ir buvęs genera
linis štabas visiškai kapituliuoja. 
Bepigu dainininkams. Išlavintą te
norą ar bosą sunku perrėkti ir su
valkietiško charakterio poniai.

... Kapela visais būgnais tren
kia spaudos baliaus valsą ir prie
puolių iškankintose širdyse atgy
ja jaunystė...

— Kad ta salė, kaip gero “mun-
__ _____dieriaus” kišenė. Nėra kur apsi-

visai nebelieka sukti! Ach, net griaudu, kai pri
simini Karininkų Ramovę, ar ... 
sakysim Versalį, — spindi įkaitu
si pulkininko kakta ir mintys nu
bėga į prieš keliolika metų gyve
nimą. Griaudu prisiminus anas, 
savąsias dienas, griaudu, kad tik 
už praeitį gali tostą pakelti ir vi
sa laimė, kad iš sapno pažadina 
žmona.

— Pažiūrėk į tos blondinės suk
nią. Dedu ga’vą, kad sumokėjo du 
šimtus dolerių! O kiek tu maniš
kei išleidai ? Vos aštuoniasdešimt! 
Ką?!

— Mieloji, bet kiek jis uždirba 
ir kiek aš . ..

— Nėra laimės! Gali paimti 
“partaimą” vakarais. Kaip tau ne
gėda išeiti su taip apsirengusia 
žmona!...

— Ponių ir panelių tango! 
šaukia svyruodamas kapelmeis
terį ir diskusijos nutrūksta.

SPORTAS
APYGARDINftS VYRŲ IK 

MOTERŲ KAMUOLIO 
ŽAIDIMŲ PIRMENYBES

Apygard nės vyrų ir moterų 
tinklinio pirmenybės ir vyrų 
krepšinio žaibo žadynės, turė
jusios įvykti š. m. vasario 4 — 
5 d. d. Detroite, Chicagos spor
to klubų pagęidavimu, nukeltos 
vėlesniam laikui. Žaidynės bus 
vasario 25 — 26 d. d. Detroite.

Apygardos komitetui pave
dus, pirmenybes vykdo Detroi
to LSK Kovas.

Dalyvių reg stracija, užpil
dant atitinkamus registracijos 
lapus, privalo būti atlikta iki 
vasario 15 d. šiuo adresu: P. 
Misiūnas. 8792 Chamberlain 
Avė., Detroit 9, Mich.

Smulkesnės informacijos ir 
registrac'jos lapai yra išsiuntinė 
jami visiems apygardos sporto 

! klubams.
Vid. Vakarų Sporto Apygarda

METINE SPORTININKŲ 
REGISTRACIJA

Fasko parėdymu, Vid. Vaka
rų Sporto Apyg. K-tas praneša, 
kad metinė apygardos sportinin 
kų registracija privalo būti at
likta iki š. m. vasario 15 d. Re
gistracijos prievolė yra tiek nau 
jai registruojamiems sportinin
kams, tiek ir registraciją pra- 
tęsiantiems bei atnaujinantiems. 
Visiems sporto klubams yra iš

siuntinėtos registracijos įvykdy- lėlę 
mo instrukcijos.

Klubams priklausą sportinin
ką’ registracijos formalumus at 
l'eka sporto klubuose. Klubams

— Bet tavo lėlytė dar visai 
gera tebėra.

— Ir aš jums dar tebesu ge-
nepriklausą sportininkai gali ia’ vis tiek nusipirkote
reikalingas informacijas gauti 
bei registraciją atlikti betkuria- 
me apygardos sporto klube ar
ba tiesioginiai apygardos sek
retoriate, šiuo adresu: Algirdas 
Bielskus, 771 ’E. 91st Str., Cle- 
veluad 8, Ohio.

Įspėjame, kad ryšium su ar
tėjančiais naujo Fasko korespon 
denciniais rinkimais, balsavimo 
teisę turės tik iki viršminėtos 
datos registracijos prievolę at
likę sportininkai.

V. V. V. Sp, Apyg. K-tas

Tėvų pavyzdžiu
Garsųjį muziką Johann Se- 

bastijan Bach, besiruošiantį 
raujagimio krikštynoms, nuo
lat prašinėja iki šiol buvusi ma
žiausioji šeimos narė:

— Tėveli, nupirk man naują

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GFLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

24415 ĮVEST «:5IU) STREET 
l'el. PRospcet S-0SS3 ir PR 8-0434

sau naują vaiką...

JULIJONA TIKNL’S
(M ALIŠAUSKAITE)

Gyveno 1526 Cutter Avė., Jo- 
livt. 111.

Mirė sausio 25 d., 1 956, 7:30 
vai. ryto, sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskričio, Gruzdžių parapi
jos, Raudiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

vyras Jonas, 2 sūnūs: Vincen
tas, malti Sofija ir Jurgis, mar
ti Sally; 2 dukterys: Sophle 
Aušra, žentas J uozapas; ir An- 
nette Stoklosa. žentas Joseph: 
11 anūkų. 5 proanūkai. Brolis 
Steponas Mališauskas, brolienė 
Petronėlė ir jų šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas J. E. Eu- 
doiklo kopk. 4330 S. Callfornia.

Laidotuvės įvyks šeštad. sau
sio 28 d., Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta J Svč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos "už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, sūnūs, duk
terys, žentai, marčios, anūkai 
ir proanūkai.

I«iidotųvių direktorius John 
F. Eudeikis. LAfayelte 3-0440.

kūrento šunybes, kad vėl sugrįžtų Net ir netinka diskutuoti Nauių 
Sandiūnų linksmybes, suliepsnotų Metų baliuje. Ypač, kai pralaimė-
lauželiai pas Jonyną, ir ta nelai
minga architektūra paliktų kiek 
laiko ir sužadėtinei .. .

Tribušoniką duokit, kolegos,

jimas aiškus, kaip lietuviško re
cepto skaidrioji. Jei jau netyčia 
reikaliukai susikryžiuoia su gttsa- 
riškai nusiteikusiu leitenantu,

dvylikta jau čia pat! — negailės-1 geriau trenkti pirštinę po kojų, 
tingai lamdo šampano bonką Rai- arba, — tiesiai i “garsiakalbį” . . . 
mundas, Harvardo klases pakeitęs | ... Daktarų stalas traukia filis-
į armijos barakus. terių dainą. Konservatorijos auk-

— Tylos! jau be penkių dvylika! lėtiniai nenusi'eidžia ir pakyla pu- 
— bando sukelti kolegų dėmesį sę oktavos. Už baro laksto vieni- 
studentų draugijos pirmininkas, šas baliaus rengimo kemisijos pir- 
net pamiršęs greta sėdinčią part- I mininkas ir nespėja aptarnauti
nėrę, tačiau jo balsas dingsta de
mokratiškai nusiteikusių baliaus 
dalyvių peotiškuose išgyvenimuo
se, kuriuos paįvairina staigiai ati
daromo šampano trenksmas. “Gau 
deamus!”

— Alumnai fundina šampaną! 
Skelbia revoliucionieriškas teorijas 
įsilinksminęs filosofijos studentas.

— Nors ir kibirais! — užside
ga geraširdis “mecenatas” ir visų 
stiklus pripildo gryna džindžerela.

Šampanas, o ne alus, kurio vi
są ąsotį Urbanoje gali gauti už 
dolerį... Šampanas ir studentiška 
kišenė yra du sunkiai sugyveną 
draugai, tačiau kaip sutiksi Nau
jus Metus be to rūkštaus skysti
mėlio ...

— Naujus Metus sutiksime su 
himnu, — bando fuksus nuramin
ti smarkiai vyresnis senjoras.

— Taip, taip, su “Gaudeamus!” 
— kažkas bando paremti iškeltą 
auksinę mintį.

— Ne studentų, liet Lietuvos 
Himnu, — diktatoriškai susijau
dina vadovybė ir salė kelioms mi
nutėms visiškai surimtėja. Nuaidi 
ir “Gaudeamus" ir suskamba šaut 
pano stiklai.

- Už naujus diplomus!
— Už tavo doktoratą!
— Tau ištekėti už milionieriaus 

ir studentų šalpos fondui paskirti 
kokį šimtą tūkstančių!

— Už partiją! — atgyja prisie
kęs politikierius.

Sveikinimai nuoširdžiai glaudūs

svečius. Laikrodis išmuša dvyliką 
.ir amžius atverčia naują lapą. 
.Praeitis nusineša su savim dar 
vienus metus, kurių, atrodo, nie
kas nesigaili. Mirė karalius, — te- 
gvvuoja ■karalius! Gal Naujieji 
Metai bus geresni ?

Prisiminus praeitus, prisimena 
dešimtys ir kitų šviesių ir tamsių 
metų, prisimena ir prieš savaitę 
turėtas mažas priepuolis fabrike 
prisimena ir naujas daktaro kabi
netas ... Tačiau tik tūkstančio be
trūksta, kad būtų nuosava pas
togė!

— Šiais metais jau tikrai nusi
pirksime nuosavą namą, — vy
relis maloniai kalba žmonai ir nu
siveda atgal prie bendraminčių 
stalo. Juk reikia už konkrečius pa
siryžimus išgerti dar vieną tau
relę!

Bronius Juodelis

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes Jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointrrtent. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 11 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Ga 
ry.Ind.ir Detroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order į

LEGULO, Department D.
618 W. Eddy St. Chicago 34, UI.

PAJIEŠKO GIMINIŲ

Lietuvių Bendruomene Pran
cūzijoje praneša, kad š. m. sau
sio mėn. 21 d. -Paryžiuje buvo 
mirtinai suvažinėta našlė Moni
ka Likhovidoff, gim. Uržaitė.

Velionė buvo gimusi 1896 m..

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja*) KjHN-ialiLs didelis 

sunkvežimis su pilua a,»- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
lMtlurna v imas.

R ŠERĖNAS
4518 S. Woo,l St,, Chicago », 

Illinois, tel. VI 7-2972

Mielam JULIUI JODELEI, jo brangiam tėveliui buvusiam f 
Vytauto Didžiojo Universiteto rektoriui

A. f A.

P. JO D ELEI.
mirus, gilią užuojautą reiškia

DR. JUOZAS IR SALOMĖJA SKAUDŽIAI 
VYTAUTAS IR ALFONSĄ BUDRIONIAI

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. j- A.

STEPONO VENGRIO,
Mirusio 1953 m. sausio mėn. 25 d. ‘
Minėdami mūsų mylimojo atsiskyrimą su mumis, užpra

šėme Šv. Mišias už jo sielą š. m. sausio mėn. 28 d. (šešta
dienį) 6 vai. ryto Šv. P. M. G. parapijos bažnyčioje (Marquette 
Park’e).

Po šių šv. Mišių bus atnašaujamos šv. Mišios už mūsų 
motiną ir senelę

A. f A.

ONĄ VALENTINAVIČIENĘ
pastaruoju laiku mirusią Lietuvoj. Visas gimines ir pažįstamus 
kviečiame šiose pamaldose dalyvauti ir už mirusiųjų sielas 
pasimelsti.

Nuliūdę: STANISLAVA VENGRIENĖ ir ŠEIMA.

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
MEpaMIs 7-6606 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurti gyvena kiton miesto dalyse; gamtine
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 60. SOth AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South Callfornia Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Šeduvoje. Prancūzijoje gyveno 
sveiKinimai numūrami giauuuo inoc m p-įkfi Uf.1e.l-, mot,,ir linkėjimai labai konkretūs. Ne iI1U0 kelet4 mctl*

taip kaip prieš penkerius ir aštuo-' buvo nuvykusi į Ameriką ap
nertus metus. Nebėra nė kalbų, lankyti savo giminių Chicago j. 
Niekas nebelinki šiais metais grjž- ' 6 J
ti i Lietuvą, niekas nebelinki se- j03 giminės prašomi skubiai 
kančius sutikti Kaune prie Karo . ,
Muzėjaus ar Gedimino Pilies pa- pranešt' Lietuvių Bendrucme- 
pėdėje. Kieta, gyvenimo tikrovė nei Prancūzijoje savo adresą ir
smarkiai apgriovė viltis ir lūkės-t e;mjnvatsB laiDsni RašvtrCom- čius, ir emigranto kelias pastatė Senystes įaipsnj. Kasyti. uom 
artimesnius, šiandieninius siekiu*, munaute Lithuaniennc en 
Jaunam medžiui juk lengviau yra j France, 26, due dc Navarin, 
priprasti prie naujų vejų ir norinti
augti į viršų yra būtina traukti Paris, 9e, France. .
sultis iš betkurioe žemės. -------

. .. .Kolegių juokas, muzika ir —------------- ——
birbynių triukšmas vėl grąžina 1 “
realybę ir "šėriau Žirgelį" sutiy-j 
tinę atpalaiduoja nuo visų filoso-: 
fijų, kurios nepriimtinos šiai saki 
ir šio vakaro'nuotaikai. Gaudea-

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1038

A. f A.

MONIKA SVEIKAUSKAS
JOGMINAITfi

GYVENO 6802 S. TALMAN AVĖ.
Mirė sausio ,25 d., 1956, 2:30 vai. p. p. sulaukus pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Liliu parapijos, Pagedošių 
kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Matns, 2 dukterys: Mane 
Cluipis, žentas I’cler ir Anna Glazer, žentas Edvard. sūnus An- 
tliony, 3 anūkai: Marie, Edivard ir Rita Glazer, brolis ir brolienė 
Juozapas ir Oua Jograinai ir jų šeimos, giminaičiai: Antanas ir 
Alfonsas Sabaliauskai, kiti giminės, draugai ii- pažįstami. Lietu
voje liko 2 seserys ir brolis.

Priklausė L. R. K. S. Kuopa 163.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6846 S. tVestern 

Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 28 d , iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Švenč. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta. į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šios© laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, Žentai ir anūkai
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. REpublie 7-8600.

SUKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Vmbulansų patam*- U&k Mes ^urime koplyčia*
dmaa dieną ir nak- žŽHF Ngk Chicagos Ir ’

tį. Reikale šaukite Roselando dalyse ir
t mojau patarnaujame

PLTKAb UIU.1UKA5 7
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ftLFRfclIA* «AMCfc
177 WOODSIDE R4., Riverside, III. Tel. OLympio 2*5245

POVILAS I. RI0ILA3
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LE0MAR04S P. BUKAUSKAI
10821 S. M1CHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

IURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139,

mus
Tostas už praeitį... I

. Čia pat, ir kita sale. Jei ano-' 
je linksminasi studentija, tai šio-l 
je drebina orą profesūra ir auk-' 
klojai, šiandien juk nesvarbu, kas 
kur dėstė ar klausė, ar dresiravo 
kuopą pulko aikštėje, svarbu, kad 
titulas būtų skambus ir kaimynas 
jj pakankamai minėtų. Nuotaikai | 
susidaryti šiandien pozipijoa nerei
kalingos. nes gaunant ir dženit.o- 
riaus atlyginimą gali Naujų Me
tų baliuje visai ramia ranka trau
kyti kamščius konjakui, benedik
tinui ir prancūziškam šampanui, 
ir žmoną greta pasodinti sidabru

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS
< t p.

PISKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

1114 Wwl 11 Ith StrMl
Vienai blokai ano kapinių.

DUbUanaias paminklams planų 
pasirinkimas miestą.

TaWL CEdvcreit 3-6335

VASAITIS BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUMD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET , YArds 7-078 L

STEPONAS C. LACKAW1CZ
2424 W. 69th STREET KEpnbGc 7-12131
2814 W 23rd PI.ACE Vlrginla 7-6672 .

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą”. 
Perskaitę dienr. "Drau^”, duokite jį kitiems.
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X Kun. Antanas Martinkus,

Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonas, uoliai ir pasišventusiai 
dirbo 35 metus Kristaus vynuo
gyne ir jaunatviška nuotaika 
įžengė į 36 metus dirbti žmonių 
sielos gerovei. Penkiolika metų 
klebonišku rūpestingumu tvar
kęs Dievo Apvaizdos parapiją, 
kun. Antanas su naujais pla
nais įžengė į 10-uoslu3 klebona
vimo metus (pirmiau 10 metų 
klebonavo Šv. Kazimiero para
pijoje, Chicago Heights). Kun. 
klebono A. Martinkaus darbštu
mas, uolumas parapijos reika
lams, ypač žmonių sielų gero
vei, neliko žmonių pamirštas. 
Dėlto Dievo Apvaizdos parapie- 
čiai, parapinis komitetas, Moti
nų klubas, Šv. Vardo draugija, 
Šv. Onos draugija, Tretininkės, 
Moterų S-gos 3 kuopa, Šv. Ka
zimiero Seserų Rėmėjų 5 sky
rius, Šv. Antano draugija, pa
rapijos choras š. m. sausio 29 
d. 6 vai. vak. ruošia kun. kleb. 
A. Martinkui banketą su meni
ne programa. Banketas bus 
Dievo Apvaizdos parapijos sa-
Jp-in

Kun. Antanas Martinkus,
Dievo Apvaizdos parap. klebonas

Sukaktuvininkas rūpinasi ne 
tik savo parapijos dvasine ir 
medžiagine gerove, bet jo žvilg
snis išeina ir už parapijos ribų. 
Jis šiomis dienomis T. T. Mari
jonų vienuolyno ir “Draugo” 
spaustuvės statybai paaukojo 
200 dolerių, ir tokią pat sumą 
davė T. T. Jėzuitų planų vykdy
mui.

Vakarienės .metu meninę pro
gramą išpildys parapijos cho
ras, vadovaujamas Kasto Gau- 
bio; Rūta Lukoševičiūtė, Anta
nas Dagelis, Ona Lukoševičie
nė ir Mrs. Mary Banky. Akom
panuos Mary Mondeikaitė.

Banketo programos vedėju 
bus kun. Bruno Grinis.

X Sophie Barčus radiio pro
gramos metinis narengimas- 
koncertas įvyks ši sekmadienį, 
sausio 29 d., 4 vai. do pietų Lie
tuvių auditorijos salėje. Prog- 
ma bus 3-jų dalių ir truks tik 
2 valandas. Pirmoje matysime 
aktoriaus Algimanto Dikinio 
režisuotą Antano Gustaičio ko
mediją “Silkiniai Pančiai”, ku
rioje vaidins profesionalai ak
toriai Komedija nepaprastai 
nuotaKinga, pilna humoro. Ant
roje — Balys Brazdžionis ro
dys spalvotą filmą, labai gra
žiai, meniškai pagamintą “Trys 
metai su Sophie Barčus radijo 
parengimais”. Trečioji dalis bus 
koncertinė. Dainuos solistas Al
girdas Brazis, kylanti dainos 
žvaigždė Irene Kalėdinskaitė, 
Juzė Putrimas ir kt.

X Birutė Redmond guli Bil- 
lings ligoninėje, kur jai pada
ryta. sunki operacija. Prieš du 
mėnesius jos vyras mirė ir prieš 
kelias dienas josios tėvas iš tos 
pat ligoninės po pavojingos 
operacijos. B. Redmond su sa
vo sesute Alice Stephens gyve
na Marąuette Park kolonijoje.

X Leonas Kasmauskas (Ma
lone), 41 metų, š. m. sausio 18 
d. su bažnytinėmis apeigomis 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse. Gimė ir užaugo Chicago- 
<e, ir per daugel metų Western 
Auto Service įmonėje, kartu su 
įmonės savininku Juozu Blauz- 
džiu, taisė automobilius. Velio
nis buvo patyręs mechanikas ir 
teikdavo patarnavimus už labai 
prieinamą atlyginimą.

L. Kasmausko laidotuvėmis 
daugiausia rūipnosi jo pussese
rė Adeline ir švogeris Antanas 
Klimai, 3717 West 81 PI.

X Izabelė Motiekaitienė dai
nuos Rockforde, III. Amerikot 
Lietuvių Bendruomenės Rock- 
fordo apylinkė sausio 29 d. 3 v. 
p. p. rengia koncertą, kurio pro
gramos dalį atliks Izabelė Mo
tiekaitienė. Jai akompanuos sū
nus Manigirdas Motekaitis, ku
ris taip pat paskambins piano 
solo. Koncertas bus Lietuvių 
klubo salėje.

X Svečiai iš Detroit. šešta
dienį (sausio 28 d.) į Chicagą 
atvyksta Detroito lietuvių krep
šinio komanda Kovas, kuri 
1955 m. buvo mažosios Lygos 
meisteris. Chicagoje jie turės 
krepšinio rungtynes su Neris 
komanda, kuri paskutiniu metu 
du kartu nugalėjo latvius ir Li- 
tuanica klubo sportininkus stu
dentus. Rungtynės bus šį šešta
dienį 4 vai. ir 15 m. p. p. Davis 
Sąuare Parko salėje. Lietuviš
koji Chicagos visuomenė kvie
čiama pamatyti sportinių rung
tynių.

X Kan. F. Kapočius sausio 
29 d. 10 vai. Aušros Vartų baž
nyčioje (West Side) pasakys 
pamokslą “Draugo” bendradar
biams, minint katalikiškosios 
spaudos patrono šv. Pranciš
kaus Saleziečio šventę. Po pa
maldų bus pcbūvis-vaišės Auš
ros Vartų parapijos salėje.

X Stasys Pieža, Chicago 
American redaktorius, š. m. va
sario 12 d. 6 vai. vak. rodys fil
mus per T. T. Marijonų Bendra
darbių 10 skyriaus vakarienę, 
kuri bus Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Filmai vaizduoja misijų, 
Vatikano gyvenimą ir patiekia 
paveikslų iš Eucharistinio kon
greso, įvykusio Brazilijoje.

X Anglų kalboj; kursai die
nos metu ir vakarais veikia 
įvairiose Chicagos miesto vie
tose. Prityrę mokytojai dėsto. 
Kursai yra pradedantiems ang
lų kalbą mokytis ir pažengu
siems. Skambinti DEarborn 2- 
7801, Ext. 345. Norintieji lietu
viškai kalbėti, gali prašyti 
Olympia Kybartas.

X Nuotaikingi kupletai iš 
Chicagos Lietuvių aktualijų, 
kuriuos atliks Vyrų choro na
riai kaukių baliaus metu, vasa
rio 11 d. vakare bus dainuoja
mi Keymens klubo salėse, 4711 
W. Madison St., Chicagoje. Tą 
pati vakarą bus išrinktos ir 
originaliausios kaukės, kurios
laimės stambias premijas./

X Albinas Dzirvonas, Balfo 
reikalų vedėjas Chicagoje, per
sikėlė į naują butą. Dabartinis 
jo adresas: 4358 S. Washtenaw 
Avė., Chicago 32, III. Telefonas 
tas pats — YArds 7-2322. Ten 
pat yra ir Balfo įstaiga. Albi
nas Dzirvonas prašo darbo ir 
buto garantijų sudarymo bei 
kitais Balfo reikalais kreiptis 
darbo dienomis nuo 6 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 5 v. 
p. p., o sekmadieniais — iš 
anksto susitarus.

X Augustas Barčus, Sophie 
Barčus radijo programos direk
torius, šį šeštadienį švenčia sa
vo gimtadienį.

X Danutė Lipčiiitė - Augienė 

Chicagoje surinko 32 moterų 
žurnalo “Moteris” prenumera
tas,

DIENRAŠTIS ftlUUGAS, CHICAGO, tLLINOIS

DARBŠTUS BALIO VAJAUS KOMITETAS
I
I

Didžiojo New Yorko 1955 metų Balfo vajaus komitetas, sutelkęs $10,000.00 aukų šalpos reikalams. Iš kai
rės į dešinę sėdi: Janina Jannlevidienė, Jonė. Kiaunienė, kun. Antanas Račkauskas — pirmininkas, Bronė 
Spudienė, dr. Elena Mekienė. Stovi: Vladas Kulpavičius, inž. Pranas Kunigėlis, Stasys Lūšys, Jonas Avi
žienis, Juozas Audėnas, dr. Antanas Skėrys ir Antanas Reventas.

1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prezidentas Eisenhovveris 
vi Pabaltijo valstybių išlaisvi
nimą iš komunistinės vergijos. 
Praeitųjų metų pabaigoje Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto pirmininkas prelatas 
Mykolas Krupavičius (dabar 
Tautos fondo valdytojas) pa
siuntė telegrama sveikstančiam 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentui Eisenhoweriui, lin
kėdamas sveikatos ir išreikšda
mas vilti, kad grįžus preziden
tui prie pareigų, bus sustiprin
ta veikla už Lietuvos ir kitų pa
vergtų kraštų išsilaisvinimą. 
Neseniai nauja Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto va
dovybė gavo prezidento Eisen- 
howerio atsakymą, kuriame pa
brėžiama, kad Amerikos vy
riausybė ir toliau stengsis įgy
vendinti nepriklausomybės dek
laracijoje ir Atlanto chartoje 
paskelbtus principus. Remda
mosi tais principais, Amerikos 
vyriausybė palaiko siekimus at
statyti suverenines teises tuo
se kraštuose, kur jos buvo jėga 
pakeistos.

Prezidento Eisenhowerio at
sakyme toliau primenama, kad 
Amerikos vyriausybė niekuo
met nėra pripažinusi Pabaltijo 
kraštų įjungimo į Sovietų Są
jungą. Ji ir toliau pilnai pripa
žįsta prieš 1940 metus paskir
tus nepriklausomos Lietuvos 
diplomatinius bei konsuliarinius 
atstovus ir su jais santykiauja. 
Šis Jungtinių Amerikos Valsty
bių nusistatymas — pabrėžia
ma prezidento Eisenhowerio at
sakyme — lieka tvirtas ir nepa
keičiamas.

ARGENTINOJ
— Jaunimo vasaros atosto

gos jau prasidėjo Argentinoje. 
Stankūnu padovanotoje viloje 
jau keletą metų atostogavo lie
tuviškasis jaunimas. Nuo sau
sio 3 iki 31 atostogauja berniu
kai, nuo vasario 21 iki 28 — 
mergaitės. Berniukų stovyklai 
vadovauja marijonai, mergaič ų 
— seserys kazimierietės.

— Danutč Gilvydienė Argen
tinoje turi modisčių institutą, 
kurį pavadino “Danutės” var
du. Institutas turi nemaža pa
sisekimo ir daug mokiniu.

Privačiam dviejų gydytojų ka
binetui reikalinga laborantė. 
Dėl sąlygų kreiptis: Dr. R. Gi

neitis, 601 E. Sch&ntz Avė., 

Dayton 9. Ohio.

CHICAGOS ŽINIOS
Iš kur Chicago gauna 

maistą?
Praeitais metais 47 valstijos 

ir 10 užsienio kraštų pristatė 
Chicagai 87 rūšių maisto, dar
žovių ir vaisių. Kalifornijos 
siunta buvo pati didžiausia. Ją 
sekė Florida, Texas, Idaho, Illi- 
nojus, Michiganas ir kitos vals
tijos. Pietų Amerikos kraštai 
prisiuntė persikų (peaches), 
slyvų, citrininių vaisių ir koko 
riešutų. Kuba daugiausia patie
kė ananasų (pineaple), Guate- 
mala — bananų, o Kanada — 
griežčių. Datulės atėjo iš Irano 
iv Irako, kaštonai, česnakai ir 
svogūnai iš Italijos, cikorija — 
iš Belgijos ir vynuogės iš Afri
kos. Didžiausias vaisių pirkėjas 
— National valg. produktų ben
drovė, kuri juos pask,r3to 800 
savo krautuvių.

Permaži mokslininkų 
atlyginimai

Gydytojai mokslininkai, beti- 
rią įvairias, dažniausia užkre
čiamas ligšs, skundžiasi dėl ma
žo atlyginimo. Daugumos tokių 
augštų kvalifikacijų mokslinin
kų alga tesiekia tik 4,800 dole
rių metams. Daug daugiau už 
juos gauna didžiųjų krautuvių 
šoferiai — prekių išvežioto j ai. 
Daugis tokių specialistų, norė
dami papildyti savo pajamas, 
turi užsiimti privačia praktika, 
užuot išimtinai dirbę mokslinių 
tyrimų darbą.

Paštas turėjo daugiau darbo
1955 metai Chicagos paštui 

buvo pelningi. Pašto pajamos 
buvo didesnės. Buvo gauta dau
giau siuntų, daugiau jų išsiųs-, 
ta, pašto mašinos toliau kelia
vo. Tik pinigų taupytojų pašto 
taup. kasose sumos buvo ma
žesnės. Tos rūšies taupytojų 
buvo 203,889, o jų sudėtos su
mos pasiekė 140 milionų dole
rių. Taip pat paštuose buvo ma
žiau išpirkta čekių (money or- 
ders). Praeitų metų pašto pa
jamos siekė 153,738,620 dole
rių, arba 3.42 % daugiau nei 
pernai.

i
Žaliaplaukė gražuolė

Pianistė Mary Baker apskun
dė grožio saliono savininkę 
Jackeline Cochran (700 N. Mi- 
chigan) už tai, kad ši beminkš- 
tydama jos plaukus, ją išleido 
iš saliono su žaliai nudažytais 
plaukais. Ji reikalauja 30,000 
dol. atlyginti už “skausmą, gė
dą ir piniginius nuostolius", nes 
□u žaliais plaukais ji negalėjusi 
koncertuoti.

Pakelti vamzdžių taisytojų 
atlyginimai

Chicagos vamzdžių taisytojai 
(plumbers) pasirašė kontraktą, 
kuriuo jų valandinis atlygini
mas pakeliamas 15c valandai ir 
dabar sieks 3 dol. 20 centų. Chi
cagos plumberių unija turi 
6,500 narių.

Mirtinai suvažinėjo vaiką
6 metų Kennethą Minėt, be

einantį į vaikų darželį mirtinai 
suvažinėjo K. Dūkas. Jis dide
liu greičiu stūmėsi iš tarp dvie
jų stovėjusių mašinų ir po ra
tais parbloškė einantį vaiką. 
Dūkas jau buvo baudžiamas už 
nesilaikymą dešinės ir neturė
jimą. leidimo.

Policija išgelbėjo 
15 studentų

Du pravažiuojantieji polici
ninkai pastebėjo degantį Chi- 
Phi studentų bendrabutį Evan- 
3tone ir pažadinusi miegojusius 
studentus išgelbėjo nuo sudegi
mo. I

Sudegė baldų fabrikas
Staigi ugnis sunaikino Omara 

Furn. Mfg. Co. baldų fabriką, 
2141 W. Habbard st., ir padarė 
nuostolių 100,000 dol. sumai. Iš 
liepsnojančio fabriko visi dar
bininkai suskubo išbėgti.

Išsigimusi motina
Teisėjas Kula paliepė ištirti 

Mortos Dweyer psichirę būklę 
Pasirodo, ji prisirišdavo prie 
kėdžių du savo vaikus ir palik
davo juos vienus kambaryje, o 
pati su trečiuoju išeidavo į 
smuklę. Vaikai būdavo taip su
raišioti, kad negalėdavo nė pa
judėti. Kaimynai, Išgirdę vaikų 
aimanas, pašaukė policiją.

Loyolos universitetas 
studijuos senių likimą

Greitu laiku Loyolos univer
sitetas pradės studijuoti senių, 
peržengusių 65 metus, likimą, 
jų viltis ir ateitį. Bus apklau
sinėta daugiau kaip 6,000 senes
nių miesto gyventojų. Anketos 
bus nevardinės. Jas užpildys 
socialinio fakulteto studentai.

KAS, KĄ IR KUR
— Moksleivių Tautinio ansamb

lio repeticijos nuo antradienio, 
sausio 31 d., vyks šia tvarka: an
tradieniais vyresnių dalyvių I ir 
II grupėms choras 5:30 vai. vak., 
tautiniai šokiai 6:15 vai. vak., m 
grupei tautiniai šokiai 5:30 vai. 
vak., choras 6:15 vai. vak. Ket
virtadieniais jannesniųjų dalyvių 
I grupei tautiniai šokiai bus 5 
valanda vakare. U grupei tautiniai

BALTIMORĖS ŽINIOS
PASIRENGIMAI MINĖTI
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Lietuvos nepriklausomybės at 
gavimo šventei minėti Balrimo- 
rės Lietuviškųjų organizacijų 
Taryba ir Lietuvių Bendruome
nės Baltimorės apylinkės val
dyba pai-uošiamuosius darbus 
jau vykdo. Minėjimo programa 
numatyta vasario 18 ir 19 d. d. 
Tradicinis banketas su kviesti- 
taisiais Kongreso ir vietinės vai 
džios atstovais bus vasario 18 
d. Taryba, kuriai vadovauja 
T. Cray - Grajauskas, yra su
dariusi reikalingas komisijas ir 
numačiusi asmenis banketo pa* 
rengimo reikalams.

Letuvių Bendruomenės apy* 
linkės valdyba apsiėmė sureng
ti viešąjį minėjimo aktą lietuviš
kajai visuomenei, šios minėji
mo dalies programą apylinkės 
valdyba jau yra numač:usi. 
Kvočiamas kalbėtojas iš New 
Yorko LLK. Numatyta ir me
ninė dalis. Specialiai Šventės 
reigmo reikalams ryšius s ų. ta
ryba palaikyti bendruomenės 
valdyba išrinko A. Svotelį.

Numatoma, jog tą pat dieną 
ryte Šv. Alfonso bažnyčioje bus 
tarybos užprašytos šv. Miš'os 
ir šventei pritaikytas pamoks
las. Be to tikimasi, kad ir Lie 
tuvių Melodijos radijo valandėlė 
ir šiais metais perduos specialią 
Vasario 16 paminė j:mo progra
mą.

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS 

PASIRODYMAS

Sekmadienį, sausio 29 d. 3 
vai. popiet Šv. Alfonso parapi
jos salėje lietuvių šeštadieninė 
mokykla atliks įscenizuotą pa
saką “Eglė, žalčių karalienė”. 
Įėjimas nemokamas, bet bus ren 
karnos aukos mokyklai paremti. 
Lietuviškoji visuomenė turėtų 
gaus ai atsilankyti ir mokyklą 
paremti.

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas, kurio pirmininke yra
M. Noreikienė, o nariais St. Bal- 
č.ūnas ir J. Vaškys, mokyklai 
paremti sausio 7 d. lietuvių sa

šokiai 5:45 vaL vak. ‘ Choras a- 
biems grupėms 6:30 vai. vak.

Balys Pakštas, 
Meno vadovas

-— Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugijos paskaitos, vykusios penk 
tndienteis Lietuvių auditorijos ma
žojoj salėj, dėl susidarusių aplin
kybių, laikinai nukeliamos vėles
niam laikui.

Skyriaus Valdyba

jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

larp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinta savo recenzijoj' 

Apie 4J romanu taip rašo: P. Koala 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių’ 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą, kur) beviltiškoje kovoje dSl tau 
tos laisves parode Lietuvos partlza 
nas, tą idealizmą, kuriuo 6eg6 mflst, 
laimimas, liedamas kraują d81 save 
Žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dvleji 
okupacijų replSse. TodSl *) romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 
ildomejimu. Ypač romane minim 
žygiai žavSs Jaunimą Ir kels Jo dva 
ilą. šis romanas, atskleidžiąs mūši. 
i'erotAkai tragiškus epizodus, yry 
'vlesus spindulys tremties Idealizme 
■gdyme.

296 pu«L Kaina $3.00

'žsakvtnus kartu su pinigais siųskit*

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago. Illinois

Nfi klek nedelsdamas Įsigyk sau ar 
kitam dovanų nupirk

JAUNOJO GALIONO KELIU
Mals Marijos metais šventuoju pa
skelbtojo •

DOMINIKO SAVIJAUS
ramaus IsunuomenPe mylėtojo — šv 
Jono Bosko auklėtinio gyvenimą, 
lietuvių saleziečių Italijoje meniškai 
išleistą 158 pusi. kietais viršeliais, su 
8 2 didėlėmis spalvotom's iliustracijo
mis knygą Kaina tik 82.

Užsakymus Ir pinigus siųskite 
nilAfGAS, SM4 M. Oakley Att.,

Cblcago S UL

lėje surengė pasilinksm:nimą, 
kuriame dalyviai galėjo pasivai
šinti ne tik įvairiais gėrimais, 
bet ir skaniais mokyklos mo
kinių motinų pagamintais už
kandžiais. Buvo ir dovanų pa
skirstymas. Kitą panašų pasi- 
linksm'nimą tėvų komitetas nu
mato surengti po Velykų.

Lietuviu Bendruomenės apy- 
Vnkės valdyba šeštadieninės mo 
kvklos sąmatai pritarė. Iš ben
druomenės kasos taip pat nu
matyta mokyklą paremti.

PERSITVARKĖ LB APYLINK. 

VALDYBA

Lietuviu Eehduromenėg apy
linkės valdvba iš Baltimorės iš- 
vvkusio valdybos nario kun. P. 
Pathbos vieton pasikv'etė kan
didatą V. Velžį, o vieton jau 
prieš kurį laiką iš valdybos pa
sitraukusio Iždin'nko N. Gintalo 
vra pakviestas kandidatas J. 
Auštra. Taigi dabar LB apylin
kės valdyba sudaro: N. N. Ras
tenis — pirm., C. Surdokas — 
vicep:rm., A. Svotelis — sekr., 
J. Auštra — ižd., A. Leonas,’ J. 
Kairis ir V. Velžys — nariai.

Visuotinis metinis LB apylin
kės narių susirinkimą valdyba 
nutarė sušaukti netrukus po 
Vasario 16 minėjimo.

L. Šakys

£ siffl 1

S 4

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MABYWOOD COLIiKGE EXTENS1ON 

Scranton, Pa.
Sausio 28 d. Vytautas Žvirzdys- 

V ardys skaito tema: Moksleivių stu
dentų santykiai su kitataučiais ir ki
tos religijos asmenimis. Po paskai
tos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.
soboc , ionomj—=r

iimiiimimiiiiimmiiiiiimiiimiiiimiiil
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“D R A C G E”

2384 80. Oakley Avė. 

CHICAGO » ILL

‘OOOOOOOtHKKKKHHHKKKKKyOOOO* 
Visi perka ir skaito Liudo Zeikaua

omaną
LAIPTAI I TOLUMAS

<48 puel Kaina 82.5'

’šeakymuz kartu su pinigais eiųnkv

“DRAUGAS”.

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8. III.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
<upaa Metropolitas. IV laida. Iš 
teldo “LUX” 1947 m. Štutgarte 
420 pusi Kaina 11.50 Gaunama

"DRAUGE" 
2334 So. Oakley Avė.

Chicaao 3, Illinois


